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Sunuş	

Son	yıllarda,	 Türkiye’de	 işçi	 sınıfı,	 örgütlü	mücadele	 ile	 kazandığı	hakları	 ve	edindiği	
mevzileri	 hızla	 kaybetmektedir.	 İşçinin,	 düzenli	 bir	 iş,	 yaşanılabilir	 bir	 ücret	 ve	 sendikal	
örgütlenme	 ve	 yurttaşın,	 eğitim,	 sağlık	 ve	 sosyal	 güvenlik	 hakları;	 sermayenin	 otuz	 yıldır	
bitmek	tükenmek	bilmeyen	talepleri	karşısında	yok	sayılmaktadır.	Güvencesiz	çalışma,	sürekli	
belirsizlik,	 düşük	 ücretler,	 işsizlik	 korkusu	 ve	 uzun	 çalışma	 saatleri,	 iş	 ilişkisinin	 olağan	
unsurları	haline	dönüşmüşken;	çalışan	ya	da	çalışmak	isteği	içerisinde	olan	insanlar	için	daha	
iyi	bir	gelecek	umudu	hızla	sönmektedir.		

	
Türkiye’de	 işçi	 sınıfının	 “Ne	 Oluyor?”	 sorusuna	 verebileceği	 cevapların	 hacmi,	 “Ne	

Yapmalı?”	sorusuna	verebileceklerinden	çok	daha	fazladır.	Elinizdeki	çalışma	her	iki	sorunun	
da	 cevaplarını	 kovalamakta,	 bu	 bağlamda	 elimizdeki	 birikimi	 arttırmaya	 gayret	
göstermektedir.		

	
Elinizdeki	metni	oluştururken,	sert	yaşam	ve	çalışma	koşulları	altında	yaşamı	üreten	ve	

yeniden	üreten	insanlarla	beraber	düşünmeye	çabaladık.	Hem	kendi	aramızda	hem	de	işçilerle	
birlikte,	yaşamın	ve	üretimin	ezici	talepleri	karşısına,	yaşamdan	ve	üretimden	gelen	talepleri	
yerleştirmeye	 çalıştık.	 Ortaya	 çıkan	 ürün,	 bir	 yandan	 emek	 mücadelesinin	 en	 önemli	
mevzilerini	 tanımlamaya	 ve	 tahkim	 etmeye	 gayret	 ederken,	 diğer	 yandan,	 daha	 “güzel	 ve	
güneşli	yarınlar”	için	savunulması	gereken	politikaların	altını	çizmeyi	amaçlamıştır.		

		
	

Dolayısıyla,	
	
Uzun	çalışma	saatlerine	karşı		 	 “Yaşamak	için	Daha	Çok	Zaman”	
		 	
Güvencesiz	çalışmaya	karşı		 	 	 “İnsan	Onuruna	Yaraşır	İş	ve	Yaşanabilir	Ücret”	
	
İşsizliğe	karşı		 	 	 	 	 “İstihdam	için	Kamu	Göreve”	
	
Gelir	dağılımındaki	adaletsizliğe	karşı		 “Sosyal	Adalet	için	Sosyal	Devlet	Göreve”		

“Sadakanızı	Değil	Hakkımızı	İstiyoruz”	
	
Sağlık	ve		
sosyal	güvenlikteki	kayıplara	karşı		 	“Herkese	Sağlık	ve	Güvenceli	Gelecek	İçin	Sosyal																																																																																																																																																																																																							

Devlet	Göreve”	
	

	
Örgütsüzlüğe	karşı		 	 	 	 “	Engelsiz	ve	Yasaksız	Sendika	ve	Grev	Hakkı”	

					 	 	 	 “Herkese	Sendika	Hakkı”	
					 	 	 	 	“Emeğe	Söz	Hakkı”	
	
		

	
demeliyiz,	

diyebilmeliyiz.	
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A.		

Birincil	Bölüşüme	Müdahale	Edecek	Emek	Politikaları	
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I.	

Çalışma	Süreleri	
	 	

Emek	için	savunulması	gereken	hak	kaybına	uğramadan	çalışma	saatlerinin	azaltılmasıdır.	
Hem	 istihdam	 yaratabilme	 hem	 de	 daha	 az	 çalışarak	 insanca	 bir	 yaşam	 sürdürebilme	
olanaklarını	taşıdığı	için	çalışma	saatleri	azaltılmalıdır.		

	

NE	OLUYOR?	

1.	Türkiye’de	çalışma	saatleri	çok	uzundur.		

Son	 20	 yıldır	 kapitalizmin	 tüm	dünyada	 çalışma	hayatını	 köklü	 bir	 şekilde	 değiştirdiği	 çok	
açıktır.	Bu	değişim	özellikle	çalışma	hayatının	ücretler,	 işgücü	güvenliği	ve	çalışma	saatleri	
boyutunda	 kendisini	 göstermektedir.	 Bu	 dönüşümün	 yarattığı	 tahribatın	 en	 temel	
sonuçlarından	 biri	 düşük	 ücret	 düzeylerinde,	 iş	 güvenliği	 olmayan	 ortamlarda	 uzun	 süre	
çalışmaya	razı	bir	işgücü	yaratmak	olmuştur.	Bu	dönüşüm	hiç	kuşkusuz	kapitalist	dünyanın	
büyük	 bir	 bölümünde	 giderek	 kendisini	 hissettirmektedir,	 bu	 yönde	 atılan	 her	 adım	 ise	
emek	örgütlenmesi	 açısından	 sonucu	 ise	uzun	bir	 süredir	 yaşanan	moralsizliğin	 ve	 yenilgi	
psikozunun	derinleşmesidir.		
	
Aslında	 bu	 sürecin	 dinamikleri	 (uzayan	 çalışma	 saatleri,	 düşen	 saat	 başına	 ücretler	 ve	
büyüyen	 işsiz	 kitlesi)	 bazı	 yazarlar	 açısından	 ilkel	 birikimin	 günümüzde	 de	 sürdüğünün	
göstergesidir	 (Harvey,	 2005;	 Perelman,	 2000;	 De	 Angelis,	 2001).	 Bu	 yazarlara	 göre	 “ilkel	
birikim”	kapitalizm	için	tarih-öncesi	değildir,	onun	asli	ve	değişmeyen	niteliğidir.	Marx	ilkel	
birikimi	 güç	 kullanarak,	 sermayenin	 emrine	 amade	 kılacağı	 özgürleştirilmiş	 bir	 işçi	 sınıfı	
yaratım	 süreci	 olarak	 algılıyordu.	Ona	göre	 sermayenin	doğum	dönemine	has	 zorunlu	bir	
aşamaydı.	Kapitalizm	işçiyi	özgürleştirmiyordu	(tüm	liberal	tarihçilerin	iddialarının	tersine),	
sermayenin	özgürce	el	koyabileceği	bol,	uzun	süreler	çalışmaktan	başka	bir	çaresi	olmayan	
ve	 ucuz	 emek	 gücü	 yaratıyordu.	 Harvey	 (süreci	 “mülksüzleştirerek	 birikim”	 olarak	
adlandrımaktadır),	Perelman	ve	De	Angelis	de	çağdaş	kapitalizmin	işçi	sınıfının	çevresindeki	
tüm	 kamusal	 ve	 sendikal	 örgütlenmelere	 saldırmasının,	 sosyal	 güvenlilk	 sitemini	
çökertmesinin	 ve	 işçi	 sınıfının	 dayanışma	 ağlarını	 parçalamasının	 da	 aynı	 amaca	 hizmet	
ettiği	görüşündedirler.		
	
Bu	 süreç	 küresel	 bir	 süreçtir.	 Bu	 noktada	 küresel	 kapitalizm	 kendi	 işgücünü	 buna	 razı	
edemeyen	ülkelere	önerdiği	 şey	sermaye	akımlarının	kesilmesi,	endüstrilerin	 taşınması	ve	
yoğun	işsizliktir.	Bu	anlamda	çalışma	hayatı	bakımından	bu	üç	boyutta	(ücretler,	iş	güvenliği	
ve	çalışma	süresi)	en	çok	ödün	veren	ülke,	küresel	kapitalizm	açısından	da	bir	eşik	yaratmış	
olmaktadır.	Ancak	ucuz	emek	gücü	satışında	sıraya	giren	ülkelerin	sayısındaki	olağan	üstü	
artış	nedeniyle	verilen	ödünler	sermaye	birikimi	için	tek	başına	yeterli	olmamaktadır.	Ucuz	
emek	 satıcıları	 emeğin	 yeniden	 üretiminde	 kullanılan	materyalin	 ucuzluğu	 yanı	 sıra	 ucuz	
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taşıma	 enerji	 vs.	 gibi	 faktörlerin	 de	 belirleyici	 olduğu	 bir	 kulvarda	 koşmaktadırlar.	 Ucuz	
emek	 satışı	 ekseninde	 gelişen	 süreç	 sanki	 küresel	 bir	 tek	 fiyat	 oluşumuna	 benzer	 bir	
dinamik	yaratmaktadır	ve	emek	örgütlenmeleri	bu	anlamda	hem	ulusal	hem	de	uluslararası	
sermayenin	 baskısı	 altına	 girmektedir.	 Son	 yıllarda	 emek	 aleyhine	 en	 çok	 ödün	 veren	
ülkenin	Çin	olduğu	tüm	kesimlerce	bilinmektedir.	Bu	durumda	ücret,	iş	güvenliği	ve	çalışma	
saatlerinin	 uzunluğu	 konusunda	 kapitalist	 ülkeler	 performanslarını	 Çin’e	 yaklaştırmak	 için	
seferber	 olmuş	 durumdalar.	 Türkiye	 de	 bu	 yarıştadır.	 Tablo	 1	 aslında	 Türkiye’nin	 bu	
anlamda	ne	ölçüde	eşitsiz	bir	yarış	içinde	olduğunu	ve	ne	kadar	geriden	geldiğini	de	ortaya	
koymaktadır.	Dolar	cinsinden	yıllık	ortalama	ücretler	düzeyinde,	1990’dan	bu	yana	kapansa	
da,	Türkiye	 ile	Çin	arasında	çok	 ciddi	bir	 fark	 vardır.	 2008	yılında	Türkiye’de	ücretli	 ya	da	
maaşlının	yıllık	ortalama	geliri	hala	Çin’deki	yıllık	ortalamanın	 iki	katından	fazladır.	 1	Diğer	
taraftan	 ücretli	 istihdam	 düzeyleri	 arasındaki	 fark	 çok	 büyüktür.	 Dolayısı	 ile	 Çin	 bolca	
bulunan	işgücünü	çok	düşük	bir	bedel	karşılığında	sermayeleştirebilme	konusunda	ölçüsüz	
olanaklar	 sağlamaktadır.	 Türkiye	 burjuvazisinin	 Çin’e	 benzeme	 hayalleri	 daha	 uzun	 süre	
gerçekleşmeyecek	gibidir.		

Tablo	1.		Çin	ve	Türkiye	Ücretler	ve	Ücretli	İstihdam	

		
Yıllık	Ortalama	Ücret	

Geliri	($)	
Toplam	Ücretli	ve	
Maaşlı	(Milyon)	

		 Çin	 Türkiye	 Çin	 Türkiye	

1990	 447	 5058	 626.44	 7.22	

1995	 659	 3298	 634.51	 8.55	

2000	 1132	 5162	 670.15	 10.49	

2004	 1936	 10239	 706.12	 10.69	

2008	 4209	 11939	 717.04	 12.94	

Kaynak:	China	Statistical	Yearbook,	TÜİK	web	sitesi.		

	

Türkiye	 yarışı	 sadece	 ücret,	 iş	 güvenliği	 ve	 çalışma	 saatlerinin	 uzunluğu	 üzerinden	
sürdürmekte	olup,	enerji,	 taşıma,	emekçilerin	kullandığı	malların	ucuzluğu	gibi	hususlarda	
ulusal	 politikalar	 geliştirememektedir.	 Bu	 durum	burjuvazinin	 hakim	 fraksiyonunun	 yapısı	
ve	uluslararası	müttefiklerinin	gücü	ile	olduğu	kadar	küresel	konjonktürle	de	ilgilidir.	Tasvir	
edilen	 koşullar	 altında	 geçerli	 politikalar	 kesif	 bir	 emek	 karşıtlığı	 ekseninde	

																																																													

1	 TİSK	defalarca	Çin	 tehdidine	dikkat	 çekmiştir.	2004	yılında	yayınladığı	Dünya	Ekonomisinin	Yeni	Sorunu:	Çin	
tehdidi	başlıklı	kitapta	şu	ifade	dikkat	çekicidir:	“Uluslararası	arenada	ve	özellikle	geleceğin	devi	gözüyle	bakılan	
Çin	 malları	 ile	 rekabet	 edebilmenin	 yolu,	 ülkemizde	 üretim,	 istihdam,	 enerji,	 hammadde	 ve	 sermaye	
maliyetlerinin	 makul	 düzeylere	 indirilmesidir.	 Türkiye’de	 yatırım	 yapan	 ve	 istihdam	 yaratan	 reel	 sektörün	
uluslararası	 rekabet	 edebilirliğinin	 güçlendirilmesi	 için	 teşvik	 edilmesi	 yönünde	uygun	 zemin	hazırlanmalıdır.”	
(TİSK,	2004)		
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biçimlenmektedir.	Türkiye	burjuvazisinin	bütün	fraksiyonları	ve	bunların	mülkiyeti	ve/veya	
denetimindeki	kitle	iletişim	araçları,	toplumun	emekçi	katmanlarında	aşırı	çalışma	veri	iken	
işçi	 kesiminin	 –özellikle	 kamu	 sektöründe-	 yeterince	 çalışmadığı	 iddiasını	 gündeme	
getirebilmektedirler.	Bu	anlamda	bazı	ülkelerdeki	ortalama	çalışma	saatleri	 ile	Türkiye	için	
ortalama	haftalık	çalışma	saatlerini	karşılaştırmak	faydalı	olacaktır.		

Tablo	2.	Seçilmiş	Ülkeler	için	İmalat	Sanayinde	Ortalama	Haftalık	Çalışma	Saatleri	

	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	

Türkiye	 51.3	 51.4	 51.9	 52.2	 52.1	 53.7	 54	 51.8	 52.8	

ABD	 41.3	 40.3	 40.5	 40.4	 40.8	 40.7	 41.1	 41.2	 40.8	

İsveç	 	 38.2	 37.9	 37.5	 37.5	 37.9	 37.7	 37.6	 37.5	

Singapur	 50	 48.7	 49	 49.2	 49.8	 50.2	 50.5	 50.6	 	

Filipinler	 44.9	 46	 46.3	 46.5	 46.5	 47.5	 46.9	 46.6	 47.4	

Hollanda	 38.6	 38.6	 38.5	 38.5	 38.5	 38.5	 	 	 	

Meksika	 46.8	 46.2	 46.3	 46.6	 47.5	 46.9	 	 	 	

Malezya	 	 48.8	 49.3	 49.1	 48.8	 49.6	 49.6	 49.1	 48.8	

Güney	Kore	 49.3	 48.3	 47.7	 47.6	 47.4	 46.9	 46	 45.5	 	

Japonya	 	 	 	 43.1	 43.5	 43.5	 43.5	 42.9	 42.4	

Hindistan	 47.2	 46.7	 46.9	 47.1	 47	 47.2	 46.9	 	 	

Brezilya	 	 	 44.2	 44.2	 44.1	 43.9	 43.9	 43.6	 	

Arjantin	 46.1	 45.4	 44.1	 44.8	 44.4	 45.3	 	 	 	

Kaynak:	Laborsta,	ILO	[erişim	tarihi:	07.06.2010].		

Tablo	 2’deki	 verilerin	 karşılaştırılabilirliğine	 şüpheyle	 yaklaşmak	 gerekir,	 çünkü	 ILO	 bu	
verileri	 ulusal	 istatistik	 kurumlarından	 toplamakta	 ve	 her	 kurum	 farklı	 bir	 dönemleme	 ve	
yöntem	takip	etmektedir.	Tabloya	göre	Türkiye	 imalat	 sanayi	emekçileri	diğer	ülkelerdeki	
emekçilere	göre	çok	daha	uzun	çalışmaktadırlar.	Özellikle	Çin	 için	verilen	 rakamlar	Çin’de	
giderek	 önemli	 hale	 gelen,	 istihdamın	 önemli	 bir	 kısmını	 kapsayan	 Kasaba	 ve	 Kır	
İşletmeleri’ni	 kapsamamaktadır.	 Bunlar	 da	 dahil	 edildiğinde	 herhalde	 Çin	 liderliği	 ele	
geçirecektir.	 Diğer	 taraftan,	 Türkiye’nin	 emekçilerini	 daha	 uzun	 çalıştırma	 konusunda	
gösterdiği	“başarı”	çok	açıktır.	2008	yılında	 ILO	verilerin	göre	 imalat	sanayinde	bir	emekçi	
haftada	 ortalama	 53	 saat	 çalışır	 hale	 gelmiştir	 ki	 bu	 ortalama	 iş	 yasasında	 öngörülen	 45	
saatlik	süreden	oldukça	fazladır.		

ILO	 verilerine	 yönelik	 şüphe	 bizi	 çalışma	 saatleri	 konusunda	 daha	 derinlikli	 bir	 analiz	
yürütmeye	itmiştir.	Bu	analiz	sürecinde	TÜİK’in	yayınladığı	Hanehalkı	Bütçe	Anketleri’nden	
faydalandık.	 Tablo	 3,	 Türkiye’de	 sektörlere	 göre	 emekçilerin	 haftalık	 ortalama	 çalışma	
sürelerinin	gelişimini	vermektedir.		



	 11	

	

Tablo	3.		Sektörlere	Göre	Ortalama	Haftalık	Çalışma	Saati	

	 Tarım	 Sanayi	 Hizmetler	
Hizmetler	
(Özel)	

Toplam	

2002	 48.37	 51.79	 49.49	 55.38	 50.27	

2003	 54.20	 51.94	 49.86	 54.34	 50.62	

2004	 50.83	 53.07	 50.69	 55.26	 51.57	

2005	 52.84	 55.00	 50.60	 55.28	 52.16	

2006	 50.33	 54.59	 50.65	 55.47	 52.08	

2007	 51.52	 54.55	 51.47	 55.53	 52.64	

2008	 54.64	 55.32	 51.85	 56.23	 52.94	

2009	 	 53.99	 	 53.63	 	

Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

	

Tablo	 3,	 çok	 açık	 bir	 şekilde	 2002	 ile	 2008	 arasında	 tüm	 sektörler	 için	 haftalık	 ortalama	
çalışma	 zamanının	 arttığını	 göstermektedir.	 En	 yüksek	 artış	 ise	 sanayi	 sektöründe	
gözlemlenmektedir.	Sanayide	çalışanlar	2002	yılında	özel	hizmet	sektöründe	çalışanlardan	
ortalama	olarak	nerdeyse	4	saat	az	çalışmaktaydılar;	oysa	bu	fark	dönem	içinde	kapanmış	
ve	 2008	 yılında	 yaklaşık	 1	 saate	 düşmüştür.	 Tarım	 ve	 sanayide	 emekçiler	 2008	 yılında	
haftalık	 olarak	 yaklaşık	 55	 saat	 çalışmaktayken,	 özel	 hizmet	 sektöründe	 bu	 süre	 56	 saati	
aşmaktadır.	 2009	 ise	 krizin	 etkisinin	 tam	 olarak	 hissedildiği	 yıldır	 ve	 bu	 yıl	 içinde	 hem	 iç	
hem	de	dış	talep	daralmıştır.	Sonuçta	hem	istihdam	düşüşü	hem	de	çalışma	zamanlarında	
daralma	yaşandı.	Bu	değerlerin	ortalama	oldukları	göz	önüne	alınırsa,	emekçilerin	büyük	bir	
bölümünün	bu	sürelerden	daha	uzun	çalıştıkları	ortaya	çıkacaktır.		

Bu	 durumu	 daha	 iyi	 anlamak	 için	 TÜİK’in	 yayınladığı	 Hanehalkı	 İşgücü	 Anketleri’nden	
derlenen	Tablo	4’e	bakılabilir.	
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Tablo	4.	Ücret	ya	da	Yevmiye	Karşılığı	Çalışanların	Çalışma	Süreleri	

		 50-59 60-71 72+ 		50	Saatten	Fazla	

2010 14.5	 19.0	 8.5	 42.1	

2009 14.7	 19.9	 8.9	 43.4	

2008 16.7	 19.7	 10.0	 46.4	

2007 15.2	 20.3	 10.0	 45.5	

2006 14.9	 22.5	 13.1	 50.4	

2005 1.6	 22.4	 12.7	 36.7	

2004 15.5	 23.6	 9.1	 48.2	

2003 1.6	 21.8	 6.5	 29.9	

2002 15.2	 20.7	 0.8	 36.8	

2001 15.0	 22.0	 6.8	 43.7	

2000 13.1	 19.8	 6.8	 39.7	

1999 14.2	 16.6	 6.8	 37.6	

1988 13.4	 10.5	 5.0	 28.9	

Kaynak:	TÜİK	Hanehalkı	İşgücü	Anketi	verilerinden	derlenmiştir.		

	 	

Tablo	4’ün	gösterdiği	gibi	50	saatten	 fazla	çalışan	emekçilerin	oranı	1988’de	%	 	28.9	 iken	
aynı	 oran	 2008	 yılında	 %	 	 46.6’ya	 çıkmıştır.	 Ayrıca	 2008	 yılında	 72	 saat	 ve	 üstünde	
çalışanların	oranı	neredeyse	%		10’dur.	Kriz	yılları	olan	2009	ve	2010’da	ise	bu	oran	sırasıyla	
%		43.4	ve	%		42.1	olarak	gerçekleşmiştir.	Bu	anlamda	Türkiye	kapitalizmi	işgününü	uzatma	
konusunda	 son	 yıllarda	 oldukça	 pervasızca	 davranmış	 ve	 emekçinin	 24	 saatinin	 giderek	
daha	büyük	bir	kısmına	el	koyabilmiştir.		

Diğer	 taraftan,	 sermayenin	 dayatmalarına	 karşı	 birlik	 oluşturmasını	 beklediğimiz	 tüm	
emekçi	 kitlesinin	 iş	 süreçlerindeki	 yerlerine	 göre	 bu	 dayatmalardan	 farklı	 derecelerde	
etkilendikleri	 ve	bu	 farklılaşmanın	–diğer	 sebeplerle	birlikte-	emekçi	dayanışmasının	altını	
oyduğu	 de	 reddedilmez	 bir	 gerçektir.	 Bu	 farklılaşmanın	 çalışma	 saatleri	 konusundaki	
yansımalarını	 ise	 Şekil	 1’den	 anlamak	 mümkündür.	 Burada	 Nitelikli	 Emekçi	 kategorisi	
mühendis	 ve	 teknisyen	 gibi	 profesyonel	 emekçi	 kitlesini	 kapsamaktadır.	Niteliksiz	 Emekçi	
kategorisi	 ise	 işyerinde	hiçbir	nitelik	 gerektirmeyen	 işlerde	 çalışan	emekçileri	 kapsamakta	
ve	 bu	 iki	 grup	 arasında	 kalan	 büyük	 kitle	 ise	 Kentli	 Emekçi	 kategorisi	 içinde	 kabul	
edilmektedir.	Bu	son	grup	tüm	emekçi	kitlenin	yaklaşık	%	80-85’ini	oluşturmaktadır.		
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Şekil	1.	Emekçi	Kategorilerine	Göre	Haftalık	Ortalama	Çalışma	Saatleri	
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Kaynak:	Bahçe	ve	Köse	(2010a)’dan	derlenmiştir.		

	

Nitelikli	 emekçiler,	 emekçi	 kitlesinin	 ayrıcalıklı	 bir	 kesimi	olarak	dönem	 içinde	 yaklaşık	 42	
saat	civarında	çalışırken,	niteliksiz	emekçiler	açısından	bu	süre	50	saate	yaklaşmaktadır.	Asıl	
istikrarlı	 çalışma	 zamanı	 artışı	 kentli	 emekçiler	 için	 gerçekleşmektedir;	 bu	 gruba	 dahil	
emekçiler	 2008	 yılında	 55	 saatin	 biraz	 altında	 çalışmaktaydılar.	 Bu	 grubun	 kentsel	 emek	
gücünün	büyük	bir	kısmını	oluşturduğu	belirtildi.	Dolayısıyla	tüm	kentsel	emek	gücü	kitlesi	
açısından	haftalık	ortalama	çalışma	zamanı	55	saate	doğru	ilerlemektedir.		

Özellikle	 son	 30	 yıldır	 uygulanan	 yeni	 liberal	 iktisat	 politikalarının	 emek	 gücüne	 yönelik	
uygulamalarının	 birbiriyle	 ilişkili	 iki	 temel	 amacı	 vardır:	 Birincisi,	 emek	 gücünün	
maliyetlerini	sermaye	açısından	düşürmek	ve	ikincisi,	emek	gücünün	sahip	olduğu	yasal	ve	
kurumsal	 korunakları	 aşındırarak	 sermayenin	 emeği	 denetleme	 ve	 serbestçe	 kullanma	
iktidarını	 arttırmak.	 Emeği	 koruyan	 hükümlerin	 (kayıtlılık,	 kamu	 emekçiliği)	 reel	 ücretler	
üzerinde	 tarihsel	 olarak	 yükseltici	 bir	 etkiye	 sahip	 olmalarından	 dolayı	 ikinci	 hedefin	
birincisi	 ile	 doğrudan	 ilişkisi	 vardır.	 Kapitalizm	 özünde	 bir	 değer	 yaratma	 ve	 değeri	
biriktirme	dinamiğine	 sahiptir	 ancak	 sistemin	bir	de	derinden	 işleyen	bir	değersizleştirme	
dinamiği	 vardır.	 Bu	 dinamik	 özellikle	 emek	 gücü	 açısından	oldukça	 tehlikeli	 sonuçlara	 yol	
açmaktadır.	 Kayıtlı	 emekçilik	 veya	 kamu	emekçiliği	 durumunun	değerini	 giderek	 yitirmesi	
bunları	bir	mücadele	amacı	olmaktan	 çıkaracak	ve	emekçi	 kitlesi	 açısından	yukarıda	değil	
de,	aşağıda	eşitlenmeyi	 kabullenmeyi	 kaçınılmaz	kılacaktır.	 Emeği	 koruyan	düzenlemelere	
karşı	 saldırının	 ardında	 sermayenin	 emeği	 denetleme	 ve	 serbestçe	 kullanma	 iktidarını	
arttırma	 hedefi	 yatmaktadır.	 Bu	 hedefe	 yaklaştıkça	 emekçilerin	 örgütlü	 direniş	
gerçekleştirebilme	kapasitesi	azalır.	Tersi	de	geçerlidir.		

Bu	 iki	durum,	yani	kayıtlılık	ve	kamu	emekçiliğinin	çalışma	zamanları	ölçeğinde	ne	ölçüde	
değersizleştiğini	Şekil	2	göstermektedir.		
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	 Şekil	2.	Statüler	Düzeyinde	Emekçi	Kategorileri	için	Haftalık	Ortalama	Çalışma	Zamanı	 	

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ö zel	S ektör	E mekçisi
K amu	E mekçisi

46

47

48

49

50

51

52

53

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

K ayıtsız 	E mekçi K ayıtlı	E mekçi

	

Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir,	Bahçe	ve	Köse,	2010a.	

	

Her	 iki	 şekil	 de	 çalışma	 zamanları	 açısından	 bir	 yakınlaşma	 olduğunu	 kanıtlamaktadır.	
Özellikle	kayıtlı	 ve	kayıtsız	emekçi	arasındaki	 fark	giderek	kapanmış,	hatta	2008	de	kayıtlı	
emekçiler	 haftalık	 ortalama	 olarak	 daha	 fazla	 çalışır	 hale	 gelmişlerdir.	 Kısacası	 çalışma	
zamanının	 uzunluğu	 açısından	 kayıtlılık	 durumu	 koruyucu	 olmaktan	 çıkmaya	 başladılar.	
Dolayısıyla	 hem	kayıtlılık	 hem	de	 kamu	emekçiliği	 bu	 anlamda	 sermaye	 açısından	önemli	
birer	 engeldirler.	 Tam	 da	 bu	 noktada	 emekçi	 örgütlerinin	 temel	 sorumluluklarının	
mücadeleyi	 basit	 ücret	 mücadelesinin	 ötesine,	 ulusal	 ekonomik	 ve	 siyasal	 düzeylere	
taşımak	olduğu	bir	kere	daha	vurgulanmalıdır.	Emekçiler	için	korunaklar	aslında	tam	da	bu	
düzeylerde	mücadeleyi	zorunlu	kılmaktadırlar.		

Bu	noktada	bu	gelişmelerin	reel	ücretler	üzerindeki	etkisi	üzerinde	durulmalıdır.		
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Şekil	3.	Statülere	Göre	Emekçilerin	Reel	Ücret	Endeksi	(2002=100)	
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Kaynak:	HHBA	verilerinden	türetilmiştir,	bkz.	Bahçe	ve	Köse,	2010a	

	

Şekilden	 de	 anlaşılacağı	 gibi,	 kayıtlı	 emekçi	 ile	 kayıtdışı	 ve	 kamu	 emekçisi	 ile	 özel	 sektör	
emekçisi	arasında	reel	ücret	farkları	giderek	erimektedir.	Dönem	boyunca,	kamu	emekçileri	
için	reel	ücret	daha	düşük	bir	hızla	artarken,	dönem	boyunca	özel	sektör	emekçilerinin	reel	
ücret	 artış	 hızı	 genellikle	 daha	 yüksek	 gerçekleşmiştir.	 Bu	 da	 en	 azından	 uzun	 dönemde	
kamu	 emekçileri	 ile	 özel	 sektör	 emekçilerinin	 ücretleri	 arasındaki	 farkın	 ikincisi	 lehin	
erimesine	 işaret	 etmektedir.	 2009	 hariç	 aynı	 durum	 kayıtlı	 ve	 kayıtsız	 emekçiler	 için	 de	
geçerlidir.	 Bu	erimenin	 sürmesi	 halinde	ücret	düzeyinde	 kayıtlılık	 ve	 kamu	emekçiliği	 gibi	
kazanılmış	hakların	emekçiler	açısından	bir	anlamı	kalmayacaktır.	2009	yılı	verilerine	göre	
kriz	 ortamında	 hem	 kayıtlı	 hem	 de	 kayıtsız	 emekçi	 için	 reel	 ücret	 düşüşleri	 yaşanmıştır,	
düşüş	özellikle	kayıtsız	emekçiler	için	çok	yüksek	olmuştur	(endeks	değeri	2008	yılında	105	
iken,	2009	yılında	64’e	kadar	gerilemiştir).	Ortada	emekçiler	açısından	karmaşık	bir	durum	
vardır;	 bir	 yandan	 hükümetler	 hem	 kayıtlılık	 hem	 de	 kamu	 emekçiliğinin	 yasal	
dayanaklarına	saldırır	ve	kayıtlı	ve	kamu	emekçilerinin	toplam	emekçi	kitlesi	içindeki	payını	
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düşürürken,	 diğer	 yandan	 bu	 statülerin	 sağladığı	 avantajları	 da	 yok	 ederek	 bunları	
savunulmaya	değer	olmaktan	çıkarmaktadır.	Bu	durum	teknoloji,	ulaşım,	enerji	gibi	pek	çok	
alanda	 gelişmeler	 sağlayamayan	 az	 gelişmiş	 kapitalist	 bir	 toplumsal	 formasyon	 içerisinde	
bulunan	 işçiler	 için	 çok	 tehlikeli	 bir	 gelişmedir.	 Böyle	 bir	 birikim	modelini	 ihracat	 üzerine	
kurduğunda,	 sermayenin	 emeği	 kontrol	 ve	 kumanda	 kabiliyetindeki	 artış,	 sömürünün	
biyolojik	sınırları	aşacak	şekilde	örgütlenmesine	yol	açabilir.	Artan	şehir	yoksulluğu	ve	ücret	
bağımlılığı	sermayeyi	emek	için	gerekli	yeniden	üretim	masraflarını	karşılayamayacak	kadar	
düşük	 bir	 ücretle	 üretim	 yapma	 “imkanlarına”	 kavuşturabilir.	 İşçi	 sınıfı	 bu	 statüleri	
savunmak	bir	yana	bunların	kapsamını	ve	avantajlarını	geliştirmek	için	mücadele	etmeli	ve	
bu	 avantajlara	 sahip	 olmayan	 sınıf	 kardeşlerinin	 de	 bu	 avantajlardan	 yararlanmasını	
sağlamayı	bir	hedef	olarak	koymalıdır.	Kapitalizm	işçi	sınıfını	aşağıda	eşitleme	gibi	tarihsel	
bir	amaca	sahipken,	işçi	sınıfının	şiarı	yukarıda	eşitlenmek	olmalıdır.		

Üstelik	 çalışma	 zamanlarının	 artışı	 ve	 reel	 ücret	 farklarının	daha	güvenceli	 statüler	 lehine	
azalması	işçi	sınıfının	dayanışma	ağlarını	zayıflatmakta	ve	bir	emekçiyi	diğerine	rakip	kılarak	
sınıfın	 birliğini	 parçalamaktadır.	 Özellikle	 güvencesiz	 statülerde	 bulunan	 işçiler	 açısından	
2002	ile	2008	arasındaki	dönem	hem	uzun	çalışma	saatleri	hem	de	küçük	reel	ücret	artışları	
anlamına	gelirken,	özellikle	kayıtlı	emekçiler	açısından	yine	aynı	dönem	reel	ücret	düşüşleri	
ve	uzun	çalışma	saatleri	anlamına	gelmektedir.	Bu	durumda	birey	olarak	emekçinin	toplam	
reel	 ücretin	 artışı	 karşılığında	 uzun	 çalışmaya	 daha	 yatkın	 olduğu	 (hatta	 belki	 bunu	 talep	
ettiği)	 anlamına	 gelmektedir.	 Böylece	 daha	 uzun	 çalışma	 konusunda	 yarışan	 işçiler	
dayanışma	 ağları	 oluşturma	 yeteneklerini	 biraz	 daha	 kaybetmektedirler.	 Büyüyen	 işsiz	
ordusu	 da	 çalışmakta	 olan	 emekçileri	 daha	 uzun	 çalışmayı	 daha	 düşük	 ücretlerle	 kabul	
etme	konusunda	daha	itaatkâr	kılmakta	ve	iş	kaybı	korkusu	uzun	çalışma	konusunda	daha	
istekli	 olanların	 işte	 kalmalarına	 veya	 işe	 alınmalarına	 yol	 açmaktadır.	 Diğer	 taraftan	
yukarıdaki	 ücret	 ve	 çalışma	 zamanı	 şekil	 ve	 tablolarının	 karşılaştırılması	 reel	 ücretlerin	
çalışma	 zamanının	 artışı	 ölçüsünde	 artmadığını,	 hatta	 bazı	 durumlarda	 azaldığını	
göstermektedir.	 Bu	 açıkça	 iş	 kanunun	 fazla	 mesai	 ve	 fazla	 çalışma	 ile	 ilgili	 maddelerinin	
ihlalidir.	 Ayrıca	 bireysel	 olarak	 fazla	 çalışma	 konusunda	 itaatkar	 olan	 işçiler	 fazladan	
çalıştıkları	 sürenin	 işsiz	 olanların	 bir	 kısmının	 iş	 sahibi	 olmalarını	 engellediğini	 anlamak	
durumundadırlar.	Eğer	çalışma	süreleri	makul	süreleri	indirilebilirse	daha	fazla	kişi	iş	sahibi	
olabilecektir.	 Ek	 olarak	 çalışma	 sürelerinin	 değişimini	 gösteren	 tablolar	 haftalık	 ortalama	
çalışma	zamanının	talep	edilen	mal	veya	hizmet	miktarına	göre	değiştiğini	göstermektedir	
(örneğin	2009	yılında	ortalama	haftalık	 çalışma	zamanı	düşmüştür	 çünkü	 firmalar	 krizden	
dolayı	 bir	 talep	 daralması	 ile	 karşı	 karşıya	 kalmışlardır).	 Bu	 ise	 işçi	 sınıfının	 kendi	 çalışma	
koşulları	 ve	 tanımları	 üzerindeki	 kontrolü	 giderek	 yitirdiğinin	 göstergesidir,	 bu	 aynı	
zamanda	aşağıda	anlatılacağı	gibi	iş	süreçlerinin	esnekleşmesi	anlamına	gelmektedir.	Bu	ise	
özellikle	 işyerinde	 işçilerin	 daha	 güvencesiz	 ortamlarda	 ve	 daha	 güvencesiz	 işlerde	
çalıştırılmasına	imkan	veren	bir	gelişmedir.	

2.	Uzun	çalışma	saatleri	istihdam	olanaklarını	daraltmaktadır.		

a. Çalışma	 saatlerinin	 azaltılması	 ile	 amaçlanan	 istihdam	 tarımın	 çözülüşüyle	 ortaya	 çıkan	
işgücü	 için	 önemlidir.	 Hızla	 eriyen	 tarım,	 ortaya	 istihdam	 arayışında	 önemli	 bir	 işgücü	
çıkarmaktadır.	Büyük	çoğunluğu	tarımda	çalışan	ücretsiz	aile	emeği	2002	yılında	yaklaşık	
5.7	milyonken	2008	yılında	yaklaşık	3	milyona	düşmüştür	(Tablo	5).	2	milyon	kişi	iş	arayışı	
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içinde	emek	piyasasına	yayılmıştır.	Ancak	2009’da,	 kriz	nedeniyle,	ücretsiz	aile	emekçisi	
sayısı	 yaklaşık1.4	 milyon	 kişi	 artarak	 4.4	 milyon	 civarına	 yükselmiştir.	 Ayrıca	 kendi	
hesabına	çalışanlar	kategorisi	de	2008	 ile	2009	arasında	bir	milyon	kişi	artmıştır.	Her	 iki	
artış	da	büyük	bir	olasılıkla	 kriz	nedeniyle	 köye	geri	dönüşten	kaynaklanmaktadır.	Daha	
da	 ilginci;	 toplam	 çalışanların	 sayısı	 da	 aynı	 dönemde	 yaklaşık	 2	 milyon	 artmıştır;	
kapitalist	kriz	bireyleri	 çalışmaya	zorlamıştır	denilebilir.	Bu	artışın	çok	büyük	bir	bölümü	
köye	 dönerek	 uzun	 zamandır	 işlemedikleri	 toprakları	 yeniden	 işlemeye	 başlayan	 köylü	
hanelerin	 artışından	 kaynaklanmaktadır.	 Aslında	 daha	önceki	 7	 yıl	 boyunca	 köylü	 nüfus	
hızlı	bir	erime	göstermişti.		

Tablo	5.	Çalışan	Bireylerin	İşyerindeki	durumuna	Göre	Sayıları	

		 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	

Ücretli	 9184282	 9322103	 9603075	 10506203	 11179579	 11871705	 12448127	 12214226	

Yevmiyeli/Çırak	 1850182	 1679366	 2148466	 2134034	 2368544	 2212615	 2224772	 2135955	

Müteşebbis	 1004288	 1204603	 1092236	 1027175	 1084420	 1045563	 1049891	 980102	

Kendi	Hesabına	
Çalışan	 6404259	 4880314	 5150029	 5500190	 4861746	 4270316	 4454237	 5475449	

Ücretsiz	Aile	Emeği	 5716162	 4807243	 4723136	 5022852	 3933093	 3300387	 3044076	 4444637	

Toplam	Aktif	Çalışan	 24159173	 21893629	 22716942	 24190454	 23427381	 22700586	 23221103	 25250369	

Toplam	Nüfus	 68393032	 69195565	 70273639	 71611169	 72605801	 68900758	 69723725	 70533168	

Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

	

b. Çalışma	saatlerinin	azaltılması	 istihdam	kapasitesini	arttıracaktır.	 İşsizlik	verileri	 istihdam	
arttırıcı	 yapısal	 dönüşümleri	 hedefleyen	 politikalarının	 aciliyetini	 vurgulamaktadır.	
Çalışma	 saatlerinin	 azaltılması	 hedefine	 yönelik	 politikalar	 üretirken	 iş	 aramaktan	
umudunu	kesmiş	gizli	işsizlerin	(Tablo	6)	emek	piyasasına	katılmaları	için	gerekli	tedbirler	
de	 ele	 alınmalıdır.	 Tablo	 6,	 aslında	 işçinin	 ve	 emeklinin	 hakları	 uğruna	 verilecek	
mücadelenin	 önemini	 ayrıca	 ortaya	 koymaktadır.	 2009	 yılında	 emekli	 sayısında,	 2008	
yılına	 göre	 yaklaşık	 900	 bin	 kişilik	 bir	 azalma	 vardır.	 Bunun	 tek	 nedeni	 olabilir;	 kriz	
ortamında	 emekliler	 işgücü	 piyasasına	 geri	 dönmektedirler.	 Bu	 da	 emeklilere	 reva	
görülen	 emekli	 aylıklarının	 düşük	 ve	 sosyal	 hakların	 da	 aslında	 koruyuculuk	 niteliğini	
yitirdiklerinin	göstergesidir.		
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Tablo	6.	Emekli	ve	İşsiz	Sayıları	

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Emekli 2719063 3440550 3577664 3813106 3793254 4111798 4325490 3451735 

Açık İşsiz 2073965 2298971 2296690 1739185 1676683 1659584 2139873 2712078 

Gizli İşsiz 2513365 2225428 2150248 2682510 2512148 2410982 2299102 2001504 

İşsiz Toplam 4587330 4524398 4446937 4421695 4188830 4070566 4438975 4713582 

Not:	Gizli	İşsiz,	işsiz	olan	ve	iş	aramayan,	öğrenci,	ev	kadını,	hasta	,	özürlü,	irad	sahibi	olmayan	bireyleri	
kapsamaktadır.		

Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

	

c. Çalışma	 saatlerinin	 azaltılması	 kayıt	 dışı	 çalışmanın	 kayıt	 altına	 alınabileceği	 istihdamı	
yaratmak	 için	 önemlidir	 (Tablo	 7).	 Bu	 yönde	 verilecek	 yasal	 müdahalenin	 sermaye	
birikiminin	 mantığıyla	 çelişebileceği	 Tablo	 6’dan	 da	 anlaşılmaktadır.	 Özellikle	 2005	
yılından	 sonra	 kayıt	 dışılık	 oranında	 tüm	 sektörlerde	 bir	 düşme	eğilimi	 ortaya	 çıkmıştır.	
Ancak	 2009	 yılında	 bu	 eğilimin	 tersine	 döndüğü	 ortadadır.	 Kriz	 ortamında	 kapanan	
işletmelerin	 özellikle	 kayıtlı	 istihdamda	 bir	 azalmaya	 yol	 açtığı	 açıktır.	 Ayrıca	 bazı	
işyerlerinde	 kayıt	 altındaki	 istihdamın	 zorla	 kayıtsızlaştırıldığı	 da	 bilinen	 gerçekler	
arasındadır.			

	

Tablo	7.	Sektörlere	Göre	Ücretli	Çalışanlarda	Kayıtdışılık	Oranları	(%	)	

		 		 		 		 		

		 Sanayi	 Hizmetler	Hizmetler	(Özel)	 Toplam	

2002	 30.53	 28.46	 47.98	 29.38	

2003	 27.34	 26.18	 44	 26.72	

2005	 32.1	 29.61	 44.39	 30.58	

2006	 28.06	 28.29	 42.91	 28.39	

2007	 23.25	 23.63	 33.28	 23.51	

2008	 22.09	 24.77	 34.77	 23.99	

2009	 36.52	 29.48	 41.13	 35.80	

Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	
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3.	Uzun	çalışma	saatleri	emek	için	yıpratıcı	bir	yaşam	pratiği	yaratmaktadır.	

a. Bugün	Türkiye’de	işçiler	çok	uzun	saatler	boyunca	çalıştırılmaktadırlar.	Fiilen	haftalık	
55	saate	varan	çalışma	insanlık	dışıdır.	Uzun	çalışma	saatleri	noktasında	kamu	ile	özel	
arasındaki	makas	 daralmaktadır.	 Uzun	 çalışma	 saatleri	 noktasında	 kayıtlı	 çalışan	 ile	
kayıtsız	çalışan	arasında	makas	daralmaktadır.	Emeğin	kamuda,	özelde,	kayıt	altında,	
kayıt	dışında	her	kesimi	uzun	saatler	çalışmaktadır.		

b. Çalışma	 saatleri	 azaltılmalıdır	 çünkü	 uzun	 çalışma	 saatleri	 emek	 sömürüsünü	
artırmaktadır.	Fazla	mesai	ve	 fazla	çalışmayı	düzenleyen	oldukça	esnek	kurallar	bile	
tatbik	 edilememekte,	 pek	 çok	 durumda	 emekçinin	 sözleşmeyi	 aşan	 miktardaki	
çalışması	ücretlendirilmemektedir.	Kayıtlı	çalışma	ile	kayıtsız	çalışma	arasında	makas	
daralsa	da	maddi	karşılıklar	sağlayan	haklar	arasında	ciddi	farklar	mevcuttur.	

c. Çalışma	 saatlerinin	 azaltılması	 için	 fazla	 çalışmayı	 ve	 fazla	 mesaiyi	 tanımlayan	 İş	
Kanunu	hükümleri	değişmelidir.		

d. Çalışma	 saatleri	 azaltılmalıdır	 çünkü	 uzun	 çalışma	 iş	 kazaları	 ile	 sonuçlanmaktadır.	
Uzun	çalışma	saatleri	aynı	zamanda	işçinin	fiziksel	ve	mental	kapasitesinin	aşınmasına	
ve	 dikkatinin	 dağılmasına	 yol	 açtığı	 için	 iş	 kazalarına	 yol	 açmaktadır	 (Yücesan-
Özdemir,	2001).	Tablo	8	2000	ile	2008	yılları	arasında	iş	kazası	sayısı	ve	bu	kazalarda	
ölenlerin	 sayısını	 vermektedir.	 Genel	 olarak	 çalışma	 saatlerinin	 artışı	 ile	 birlikte	 iş	
kazası	 ve	 iş	 kazsında	 ölenlerin	 sayısı	 da	 artıyor	 gibi	 görünmektedir.	 Ancak	 bu	
rakamların	güvenilirliği	sorgulanmalıdır,	çünkü	bu	veriler	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	
Bakanlığı’ndan	 alınmaktadır	 ve	 bu	 rakamların	 eksik	 bildirime	 sahip	 olduğu	
bilinmektedir.		

Tablo	8.	İş	Kazası	İstatistikleri	

	
İş	Kazası	
Sayısı	

İş	ve	Meslek	
Hastalıkları	
sonucunda	ölenler	

2000	 74847	 1173	

2002	 72344	 878	

2003	 76668	 811	

2004	 83830	 843	

2005	 73923	 1096	

2006	 79027	 1601	

2007	 80602	 1043	

2008	 72963	 865	

	 	 Kaynak:	Avrupa	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Ofisi	[	osha.europa.eu].		
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Dünya	 Sağlık	 Örgütü’nün	 Türkiye	 için	 verdiği	 rakamlara	 göre	 2009	 yılında	 kaza	 sayısı	
170000	civarındadır	ve	bu	kazlarda	ölenlerin	sayısı	1140’tır	(Uluslararası	İşçi	Dayanışma	
Derneği	 [http://www.uidder.org/kazalari_kader_degildir.htm]).	 Dolayısıyla	 özellikle	
2009	 yılında	 iş	 kazaları	 bir	 artış	 sürecine	 girmiş	 gibi	 görünmektedir.	 Yine	 Elektrik	
Mühendisleri	 Odası’nın	 bir	 basın	 açıklamasına	 göre	 yeni	 İş	 Sağlığı	 ve	 Güvenliği	 yasa	
tasarısı	 ise	 bu	 anlamda	 durumu	 daha	 da	 ağırlaştıracak	 maddeler	 içermektedir.	
Öncelikle	 yasa	 sadece	 50	 işçi	 üzerinde	 çalıştıran	 işletmeleri	 dikkate	 almaktadır	 ki	 bu	
durumda	 toplam	 işletmelerin	 çok	 düşük	 bir	 kısmını	 kapsam	 altına	 almış	 olacaktır.	
Üstelik	 uzun	 çalışma	 saatlerinin	 ve	 düşük	 iş	 güvenliğinin	 daha	 çok	 gözlemlendiği	
işletmeler	 ise	 tam	da	50	 işçinin	 altında	 çalıştıran	 işletmelerdir.	Dolayısıyla	bu	 çerçeve	
için	 de	 uzun	 çalışma	 saatlerine	 karşı	 çıkmak	 özellikle	 küçük	 işletmelerdeki	 emekçileri	
daha	çok	etkileyecek	ve	onları	dayanışma	ağı	içine	çekecektir.		

Burada	özel	bir	duruma	dikkat	çekmek	gerekir.	Türkiye’de	iş	kazaları	özellikle	son	iki	yıl	
içinde	iki	sektörle	gündeme	geldi;	kömür	madenciliği	ve	gemi	yapımı.	Her	 iki	sektörde	
de	özellikle	taşeronlaşma,	kayıtdışı	emekçi	kullanımı	ve	uzun	çalışma	saatlerinin	yaygın	
olduğu	 bilinmektedir.	 Bu	 sektörlerdeki	 kazaları,	 hükümet	 sözcüleri	 ve	 üyeleri	 “işin	
doğasında	 bulunan	 risklerin”	 sonucu	 olarak	 gördüklerini	 açıklamaktan	 çekinmediler.	
Oysa	 uluslararası	 karşılaştırmalar	 bu	 türden	 risklerin	 ne	 hikmet	 ise	 sadece	 bu	 ülkede	
ortaya	 çıktığını,	 diğer	 ülkelerin	 bu	 riskleri	 azaltma	 konusunda	 önemli	 gelişmeler	
kaydettiğini	 göstermektedir.	 Örneğin	 aşağıdaki	 tablo	 çeşitli	 ülkelerde	 madencilik	
sektöründeki	ölümlü	iş	kazalarının	100000	işçi	için	oranını	ve	dönem	içindeki	ortalama	
haftalık	 çalışma	 saatlerini	 göstermektedir.	 Tablo	 9	 çok	 açık	 bir	 şekilde	 çalışma	
saatlerinin	 yükselmesi	 ile	 birlikte	 ölümlü	 kaza	 oranlarının	 da	 yükseldiğini	
göstermektedir.	 Ayrıca	 diğer	 ülkeler	 için	 oranlar	 da	 ölümlü	 kazaların	 işin	 doğasından	
kaynaklanmadığını	kanıtlar	niteliktedir.		

Tablo	9.	Madencilik	Sektöründe	Yüz	Bin	İşçi	Başına	Düşen	Ölümlü	Kaza	Sayısı	ve	
Ortalama	Çalışma	Zamanı	

	 2004	 2005	 2006	 Ortalama	

Haftalık	
Ortalama	
Çalışma	Saati	

Avusturya	 23	 15.4	 7.9	 15.4	 37.5	
Bulgaristan	 23.9	 30	 25.8	 26.6	 31.7	
Çek	Cumhuriyeti	 41.7	 13.6	 7.8	 21.0	 39.4	
Letonya	 65.1	 31.4	 0	 32.2	 40	
Romanya	 18	 16	 19	 17.7	 39.6	
TÜRKİYE	 78.7	 124.5	 74.2	 92.5	 52.6	
İngiltere	 3.5	 8.8	 15.4	 9.2	 43.2	
Norveç	 9.1	 3	 0	 4.0	 45.3	
Kaynak:	ILO	web	sitesi.		
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e. Çalışma	 saatleri	 azaltılmalıdır	 çünkü	 çalışanlar	 kendilerine,	 ailelerine	 ve	 toplumsal	
yaşama	 daha	 çok	 zaman	 harcamalıdır	 (Yücesan-Özdemir,	 2009)	 .	 Daha	 az	 çalışarak	
insanca	bir	yaşam	için	mücadele	edilmelidir.		

	

NE	YAPMALI?	

1.	Çalışma	saatlerinin	azaltılması	için	İş	Kanunu’nda	gerekli	düzenlemeler	yapılmalıdır.		

a. İş	 Kanunu’nun	 41.	 ve	 63.	 maddeleri	 günlük	 çalışma	 saatini	 emekçinin	 biyolojik	
ihtiyaçlarının	 giderilmesini	 engelleyebilecek	 seviyeye	 kadar	 çıkarmıştır.	 İş	 Kanunu’nun	
ilgili	hükümleri	değiştirilmelidir.	Bu	konuda	iki	strateji	önermek	mümkündür:	

Öncelikle	emeğin	korunması	önündeki	en	temel	engel	olan	63.	Maddenin	kaldırılması	ve	
41,	 46,	 76	 ve	 104	 numaralı	 maddelerde	 63.	 maddeye	 yapılan	 göndermelerin	 silinmesi	
düşünülmelidir.		

Bu	 öneri	 yoğun	 itirazlarla	 karşılaşırsa,	 63.	maddede	 biçimlendirilen	 11	 saatlik	 iş	 günü	 9	
saate	düşürülmelidir.		

“İşin	 Düzenlenmesine	 İlişkin	 Hükümlere	 Aykırılık”	 başlıklı	 104.	 madde	 ile	 getirilen	
yaptırımlar	 ihlalin	 tekrarlandığı	 durumlar	 da	 göz	 önüne	 alınarak	 yeniden	 düzenlenmeli,	
tekrar	 durumunda	 para	 cezaları	 arttırılmalı,	 başka	 müeyyideler	 getirilmelidir.	 İhlalin	
tespitini	 yapabilecek	 kurulların	 yapısı	 ile	 ihlalin	 ispatını	 düzenleyen	 kuralların	 da	 bu	
çerçevede	yeniden	ele	alınması	gerekmektedir.		

b. İş	kazalarının	tazmininde	başvurulan	hükümler	yeniden	düzenlenmeli,	bu	bağlamda	uzun	
çalışma	saatlerini	takip	eden	kazalarda	ağırlaştırıcı	hükümler	uygulanmalıdır.			

	

2.	Çalışma	saatleri	azaltılırken	çalışanın	gelirinde	bir	düşüşün	önünde	durulmalıdır.		

a. Ücretler	ve	üretkenlik	arasındaki	analiz	bu	imkanın	varlığına	işaret	etmektedir.	

Tablo	 10	 ve	 Şekil	 4’den	 1998-2009	 döneminde	 sanayi	 üretim	 endeksindeki	 değişme	
karşısında	istihdam,	reel	ücret	ve	üretkenlik	endekslerindeki	değişim	gözlenebilmektedir.	
Türkiye	 ekonomisi	 için	 2001-krizi	 sonrası	 son	 derece	 yüksek	 büyüme	 performansının	
yaşandığı	 2002-2007	 döneminde	 sanayi	 üretimi	 yıllık	 ortalama	 %	 8.0	 oranında	 artış	
gösterirken	 aynı	 dönemde	 yıllık	 istihdam	 artışları	 %	 2’nin	 altında	 kalmıştır.	 Bu	 gözlem,	
sanayi	 üretiminin	 istihdam	 esnekliğinin	 giderek	 düştüğüne	 işaret	 etmektedir.	 Böylece	
tablodan	yapılabilecek	ilk	gözlem,	kriz	öncesi	2002-2007	dönemindeki	“istikrarlı”	büyüme	
altında	dahi	yeterli	ve	nitelikli	 iş	yaratamayan,	2009’da	da	büyük	bir	durgunluk	 içerisine	
sürüklenen	Türkiye	 ekonomisi	 için	 en	büyük	 sorunlardan	birinin	 yine	 “insana	 yakışır	 iş”	
olanakları	yaratamama,	“hassaslığı/savunmasızlığı”	artmış	emekçi	sınıfı	ve	“artan	işsizlik”	
olacağı	gözlemidir.		
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	 Tablo	10.	Sanayi,	Üretim	ve	İstihdam		

Sanayi Üretim ve İstihdam, Seçilmiş Göstergeler (% Değişim)

Yıllar
Sanayi Üretim Endeksi 

(1997:100) Sanayi İstihdam Endeksi Çalışılan Saat Endeksi Reel Ücret Endeksi Üretkenlik Endeksi
1998 1.32 0.21 -0.54 5.30 1.11
1999 -3.73 -9.01 -10.36 19.23 5.81
2000 6.02 -2.30 -1.18 3.84 8.51
2001 -8.68 -8.30 -10.32 -17.96 -0.41
2002 9.54 0.59 2.10 -10.43 8.90
2003 8.80 1.90 2.03 -6.49 6.77
2004 9.68 1.97 2.81 0.51 7.57
2005 5.41 -0.71 -1.12 3.98 6.16
2006* 7.80 2.60 2.10 1.60 5.05
2007 6.96 4.00 4.70 3.06 2.82
2008 -0.95 -0.37 -0.94 -0.14 -0.54
2009 -9.61 -9.78 -11.05 -7.90 0.17

* 2006 öncesi için 1997:100, 2006 ve sonrası için 2005:100
Kaynak: TÜİK  

	

Elbette	2001-sonrası	dönemde	 sanayi	üretiminde	olduğu	gibi	GSYİH’de	de	gözlemlenen	
bu	 yüksek	 hızlı	 büyüme	 ardında	 emek	 üretkenliğindeki	 artışlar	 yatmaktadır.	 2002-2007	
döneminde	Türkiye	imalat	sanayinde	emek	üretkenliği	yıllık	ortalama	%	6.7	oranında	artış	
göstermiştir.	 Ancak	 nihayetinde	 “üretkenlik”	 tanımı	 birim	 emek	 (çalışan	 kişi	 ya	 da	
çalışılan	 saat)	 başına	 üretim	 olduğuna	 göre,	 bu	 göstergedeki	 artış	 çeşitli	 sebeplerden	
kaynaklanıyor	olabilir.	Elbette	ki	en	“sağlıklı”	ve	en	“istenen”	üretkenlik	artışı,	öncelikle	ve	
özellikle	 yatırımlara	 dayanan,	 yeni	 üretim	 teknolojileri	 ve	 yeni	 üretim	 yöntemlerin	
anlamında	teknolojik	gelişme	içeren,	dolayısı	ile	istihdam	artışı	sağlayan,	hatta	nüfus	artış	
hızının	 üzerinde	 bir	 hızla	 istihdam	 artışına	 yol	 verebilecek	 bir	 üretkenlik	 artışıdır.	 Diğer	
yandan,	mesela:	

üretim	sabit	kalırken	istihdamda	bir	düşüş	yaşanırsa,		
istihdam	artışları	üretim	artışlarının	çok	altında	kalırsa,		
istihdam	sabit	kalırken	çalışma	süreleri	artarsa	da		

kişi	başına	üretimde	bir	artış	kaydedilebilir.		

Bu	bölümde	ortaya	konan	verilerden	de	açıkça	ortaya	konduğu	gibi	2008-2009	durgunluk	
dönemine	 kadar	 yaşanan	 yüksek	 büyüme	 sürecinde,	 Türkiye	 imalat	 sanayinde	 birim	
üretim	 başına	 daha	 az	 sayıda	 işçi	 daha	 uzun	 saatler	 çalıştırılarak	 gerçekleşmiş	 bir	
“üretkenlik	artışı”	gözlemlenmektedir.	

Kaldı	 ki	 büyük	 krizlerden	 sonra	 bir	 parça	 üretkenlik	 artışı	 beklemek	 de	 olağan	 dışı	 bir	
durum	 değildir.	 Kriz	 döneminde	 dibe	 vuran	 ekonomide	 kriz	 sonrası	 süreçte	 firmaların	
yeniden	 yapılanarak	 bir	 takım	 önlemler	 alma	 ihtiyacı	 sonucunda	 üretim	 süreçlerini	
yeniden	gözden	geçirip	bir	takım	“tasarruf”lara	giderek	teknolojik	yenilenme	olmadan	da	
kısmi	bir	üretkenlik	artışı	elde	etmeleri	beklenebilir.		

Ancak,	ekonomideki	en	büyük	sorunlardan	birinin	“işsizlik”	olduğu	bu	dönemde	“gerçek”	
üretkenlik	 artışı	 daha	 fazla	 istihdam	 ile	 daha	 yüksek	 düzeyde	 üretim	 artışları	
gerçekleştirmek	 anlamına	 gelmelidir.	 Ekonominin	 son	 derece	 yüksek	 büyüme	 hızları	
yaşadığı	 bu	 dönemde	 birim	 üretim	 başına	 daha	 az	 sayıda	 kişi	 ve	 daha	 uzun	 saatler	
çalışarak	üretkenlik	artışları,	dolayısı	 ile	de	üretim	artışını	olanaklı	kılan	emekçi	kesimler	
açısından,	yaratılan	değerin	ne	kadar	adil	bir	biçimde	bölüşülüyor	olduğu	sorusu	da,	tüm	
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bu	süreçte	bir	önemli	sorunun	irdelenmesine	de	yol	açmaktadır.	Şekil	4	imalat	sanayinde	
kişi	 başına	 reel	 ücret	 ve	 emek	 üretkenliği	 artış	 hızlarını	 vermektedir.	 Bu	 iki	 artış	 hızı	
grafiğinin	 karşılaştırılması,	 sanayide	 emek	üretkenliği	 artışlarına	 karşın	 reel	 ücretlerdeki	
artışları	gözlemlemeye	olanak	sunmaktadır.		Buna	göre	şekilden	emek	üretkenliğinin	kriz	
dönemleri	hariç	süreki	arttığını,	buna	karşın	reel	ücretlerdeki	artışın	emek	üretkeliğinde	
ki	 artışların	 çok	 altında	 kaldığını,	 hatta	 izlenen	 dönemde	 çoğunlukla	 negatif	 değerler	
aldığını	 	 izlemek	 mümkündür.	 Genel	 bir	 gözlem	 olarak	 örneğin	 2002-2007	 döneminde	
emek	 üretkenliği	 yıllık	 ortalama	%	 6.7	 oranında	 artış	 göstermişken	 aynı	 dönemde	 reel	
ücret	yıllık	ortalama	artış	oranı	%	1.1’dir.		

	

Şekil	4.	Sanayi	Reel	Ücret	ve	Emek	Üretkenliği	(%		Değişim)	

Sanayi Reel Ücret ve Emek Üretkenliği (% Değişim)
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Kaynak:	TÜİK	

	

2009	 yılında	 sanayi	 üretimindeki	 düşüş	 ile	 birlikte	 reel	 ücretler	 de	 keskin	 düşüş	
göstermektedir.	Önceki	 krizlerde	yüksek	enflasyon	ve	yüksek	oranlı	devalüasyonlar	 reel	
ücretlerde	büyük	düşüşleri	kolaylaştırmışken,	2008-2009	küresel	krizindeki	sınırlı	fiyat	ve	
kur	oynamalarına	rağmen	reel	ücretlerdeki	azalma	dikkat	çekicidir.		

Tüm	 bu	 gözlemler	 çalışma	 saatlerinin	 azaltılması	 ile	 çalışanların	 gelirinde	 bir	 azalma	
olmadan	yeni	istihdam	olanaklarının	yaratılabileceğine	işaret	etmektedir.		

b.	 Son	 yıllarda	 kamu	 maliyesinden	 enformel	 ayni	 ve	 nakdi	 yardımların	 hanehalkı	
harcanabilir	 geliri	 içindeki	 payının	 artış	 trendi	 içinde	 olduğu	 gözlemlenmektedir.	 Devlet	
bir	 taraftan	 sosyal	 güvenlik	 sistemini	 küçültürken	 siyasal	 kaygılarla	 yardımlara	 hız	
vermiştir.	 Oysa	 bazı	 çalışmalar	 yoksullaşma	 olgusunun	 sadece	 işsizlikle	 ve	 kapitalist	
işgücü	piyasalarının	dışında	kalma	 ile	 ilgili	bir	olgu	olmadığını	gözler	önüne	sermektedir	
(Köse	 ve	 Bahçe,	 2010).	 Çalışan	 yoksulların	 sayılarının	 giderek	 artması	 artık	 çalışmanın	
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yoksullaşmayı	engellemediğini	göstermektedir.	 	Dolayısı	 ile	devletin	enformel	ve	 siyasal	
amaçlarla	 kurgulanan	 transferleri	 çalışanların	 gelirlerinin	 düşmesinin	 engellenmesi	 için	
kullanılabilir.	 Bu	 anlamda	 bu	 yeni	 sosyal	 refah	 ağının	 formalize	 edilerek	 kontrol	 altına	
alınması	 gerekmektedir.	 	 Bu	 transferler	 merkezi	 bir	 kurumun	 kontrolüne	 bırakılmalı,	
gerekli	 yasal	 altyapı	 sağlanmalı	 ve	 bu	 transferler	 özellikle	 düşük	 gelirli	 çalışanlara	
aktarılmalıdır.		

	

3.	Çalışma	saatlerinin	azaltılması	ile	istihdam	yaratılmalıdır.		

a.	 Sadece	 büyüme	 ile	 istihdam	 yaratılamayacağı	 açıktır.	 Çalışma	 saatlerinin	 kısaltılması	
işsizliğin	 azaltılması	 ve	 istihdam	 artışlarında	 iyileşmenin	 sağlanması	 için	 elzemdir.	 Onaran	
(2007),	 Avrupa	 ekonomileri	 için	 çalışma	 saatlerinin	 kısaltılmasının	 etkisi	 üzerine	 yapılan	
çalışmalardan	şu	bulguları	derlemektedir:			

Sanayileşmiş	 ülkelerde	 1870’lerden	 bu	 yana	 ortalama	 çalışma	 süresi	 %50	 civarında	
azalmış	 ve	 örneğin	 Fransa’da	 1998-99’da	 35	 saat,	 Almanya’da	 kamu	 sektöründe	 39	
saat,	sanayi	için	üç	aşamada	38.5,	37.5	ve	37	saat	(1985	itibariyle),	Hollanda’da	toplu	
pazarlık	sonucunda	sanayi	çapında	38	saat	(1982-85	itibariyle)	olarak	belirlenmiştir.					

Çalışma	 süresindeki	 %5’lik	 bir	 düşüş	 istihdamı	 %2-%3.5	 civarında	 artırmaktadır.	
istihdam	 artışlarının	 çalışma	 süresindeki	 azalmadan	 daha	 sınırlı	 olması	 ise	 süreçteki	
üretkenlik	artışlarından	kaynaklanmaktadır.	Fransa’da	çalışma	saatlerinin	kısaltılması	
ile	1998’den	bu	yana	yaklaşık	300,000	yeni	istihdam	yaratıldığı	tahmin	edilmektedir.		

Almanya	 ve	 Hollanda’da	 çalışma	 saatlerinin	 azaltılması	 sonucunda	 (ücret	 geliri	
düşmeyecek	 şekilde)	 yaratılan	yeni	 istihdam,	 işgücü	maliyetleri	 ve	 rekabet	üzerinde	
negatif	 bir	 etkiye	 yol	 açmamıştır.	 	 Aksine,	 vardiya	 sistemi	 ve	 organizasyondaki	
değişiklikler	 ile	birlikte	ciddi	üretkenlik	artışları	kaydedilmiştir.	Dolayısı	 ile	üretkenlik	
artışları	ücret	artışlarını	fazlası	ile	telafi	etmiştir.				

b.	Gümrük,	altyapı,	araştırma-geliştirme	ve	diğer	alanlarındaki	kamusal	imkanların	kullanılması	
suretiyle	 yeni	 iş	 alanlarının	 açılması	 için,	 hem	özel	 sermayenin	hem	de	devlet	mülkiyetindeki	
işletmelerin	 devlet	 iktidarı	 dolayımı	 ile	 zorlanması	 gerekmektedir.	 Bu	 bağlamda	 hem	mevcut	
kapasite	artırmalı	hem	de	yenisini	inşa	edilmelidir.	Devlet	iktidarının	bu	şekilde	kullanılabilmesi	
için	 devlet	 denilen	 ilişkisel	 alan	 içerisinde	 emekçi	 kesimin	 temsil	 düzeyinin	 esaslı	 bir	 şekilde	
yükseltilebilmesi	elzemdir.	

c.	 	 Çalışma	 saatlerinin	 azaltılması	 ile	 yaratılması	 beklenen	 istihdamın,	 istihdamın	 sektörel	
ayrımında	hizmetlerin	artan	payı	incelendiğinde	sanayide	olması	önemlidir.		
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Tablo	11.	Reel	Gayri	Safi	Yurtiçi	Hasıla	(1998	fiyatlarıyla	ve	İstihdamın	Dağılımı		
Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 fiyatlarıyla) ve İstihdamın Dağılımı - İktisadi faaliyet kollarına göre

İstihdam

Tarım, 
ormancılık, 
avcılık ve 
balıkçılık

Madencilik 
ve taş-
ocakçılığı 

İmalat 
sanayii

Elektrik, gaz 
ve su 

İnşaat ve 
bayındırlık 
işleri

Toptan ve 
perakende 
ticaret, 
lokanta ve 
oteller

Ulaştırma, 
haberleşme 
ve depolama 

Mali kurumlar, 
sigorta, 
taşınmaz 
mallara ait işler 
ve kurumları, 
yardımcı iş 
hizmetleri       

Toplum 
hizmetleri, 
sosyal ve 
kişisel 
hizmetler Toplam 

2000 36.0 0.4 16.9 0.4 6.3 17.7 4.9 3.3 14.1 100
2001 37.6 0.5 16.6 0.4 5.2 17.4 4.8 3.2 14.3 100
2002 34.9 0.6 17.5 0.5 4.5 18.6 4.7 3.3 15.5 100
2003 33.9 0.4 17.3 0.5 4.6 19.2 4.8 3.5 15.9 100
2004 34.2 0.5 17.4 0.4 4.7 19.2 5.0 3.6 15.1 100
2005* 25.7 0.5 19.9 0.4 5.5 21.6 5.4 4.3 16.7 100
2006 24.0 0.6 19.9 0.4 5.9 22.0 5.4 4.9 17.0 100
2007 23.5 0.6 19.7 0.5 5.9 22.0 5.5 5.1 17.3 100
2008 23.7 0.5 20.0 0.4 5.9 21.6 5.1 5.5 17.3 100
2009 24.7 0.5 18.6 0.4 5.9 21.3 5.1 6.3 17.3 100

GSYİH
2000 12.6 1.0 24.2 1.9 5.9 16.1 12.7 8.4 17.2 100
2001 12.1 0.9 23.4 2.0 5.1 14.7 12.8 10.2 18.8 100
2002 12.5 0.9 22.9 1.9 5.5 14.8 13.6 9.1 18.7 100
2003 11.8 0.8 23.8 1.9 5.7 15.3 14.2 8.3 18.2 100
2004 11.0 0.8 24.3 1.9 5.9 15.8 14.3 8.6 17.3 100
2005 10.9 0.8 24.2 2.0 6.0 15.7 14.8 9.0 16.6 100
2006 10.3 0.8 24.4 2.0 6.6 15.5 14.7 9.6 16.2 100
2007 9.2 0.8 24.6 2.1 6.6 15.5 15.0 10.0 16.2 100
2008 9.4 0.8 24.3 2.1 6.0 15.1 15.0 10.8 16.5 100
2009 10.1 0.8 23.3 2.1 5.2 14.3 14.4 12.1 17.6 100 	

Kaynak:	TÜİK	

İmalat	 sanayi	 toplam	 katma	 değerin	 yaklaşık	 %	 25’ini,	 istihdamın	 da	 yaklaşık	 %	 20’sini	
sağlarken	 sanayi	 malları	 ihracatı	 durgunluk	 öncesi	 son	 dönemde	 (2002-2007)	 toplam	
ihracatın	%	90’ına	eşittir.	Ancak	sanayi	sektörü	ileri	ve	geri	bağlantıları	 ile	hizmetler	sektörü	
açısından	da	en	kritik	sektördür	ve	bu	bağlantılar	ile	değerlendirildiğinde	gerek	katma	değer	
gerekse	istihdam	paylarındaki	ağırlığı	çok	daha	önemli	hale	gelmektedir.			

2008-2009	 küresel	 kriz	 sonrasında	 Türkiye	 ekonomisinin	 diğer	 kanalların	 yanında	 ihracat	
talebindeki	 azalama	 ile	 karşı	 karşıya	 kalması	 sonucunda	 ekonominin	 kendiliğinden	 yeni	
istihdam	 yaratması	 beklenemeyeceği	 gibi	 daha	 da	 büyük	 sorunlarla	 karşılaşılacak	 olması	
dikkate	alınması	gereken	bir	başka	noktadır.		

Türkiye	 ekonomisi	 için	 2002-2007	döneminde	 imalat	 sanayi	 genelinde	 yıllık	%	8.9	oranında	
bir	 büyüme	 kaydedilmiştir.	 Buna	 karşılık	 imalat	 sanayindeki	 istihdam	 artışları	 yıllık	 %	 1.3	
düzeyinde	kalmıştır.	Sektörler	üzerinden	bir	değerlendirme	yapıldığında	 ise	 imalat	sanayinin	
21	alt	sektörünün	sadece	biri	dışında	tümü	pozitif	üretim	artışları	gerçekleştirirken	sektörlerin	
yaklaşık	 yarısında	 istihdam	 artışları	 negatiftir.	 2002-2007	 döneminde	 üretim	 artışı	 yanında	
karşılaştırılabilir	 istihdam	 artışı	 gerçekleştiren	 sektörlerin	 tamamı	 ihracat	 payı	 yüksek	
sektörlerdir	(34-	otomotiv,	33-medikal	ve	optik	aletler,	32-radyo,	televizyon	komünikasyon...	
gibi).	 Ancak	 bu	 sektörlerin	 istihdam	payları	 çok	 düşüktür	 (Şekil	 5,	 Şekil	 6).	 İstihdam	payları	
yüksek	“geleneksel”	sektörlerin	(gıda,	tekstil,	madencilik)	görece	düşük	üretim	artış	ve	negatif	
istihdam	artış	oranları	 sanayide	“yeni”	 iş	 yaratma	konusundaki	 zorluk	ve	planlamaya	dikkat	
çekmektedir.			

Sanayinin	 hem	 uluslararası	 piyasalarda	 rekabet	 edebilecek	 fiyatlarla	 satılabilecek	 metanın	
üretimi	 için	 gerekli	 verimlilik	 ve	 üretkenlik	 düzeyine	 çekilmesi	 gerekmektedir.	 	 Ayrıca	 bu	
stratejinin	 uzun	 vadede	 Türkiye’nin	 kaynak	 ve	 ihtiyaçlarını	 göz	 önüne	 alabilmesi	 ve	 ucuz	
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emek	(ve	aşırı	sömürü)	esasına	dayalı	katma	değeri	düşük	ürünlerin	üretimini	özendirmemesi	
gerekmektedir.	Bu	durum	sanayiye	devlet	müdahalesini	gerektirmektedir.	Bu	nedenle,	sanayi	
politikaları	 ve	 kalkınma	 planlarında	 uluslararası	 işbölümünün	 mevcut	 durumunu	 hesaba	
katabilen	yeni	bir	anlayışın	tesisi	gerekmektedir.		

Şekil	5.	İmalat	Sanayi	Sektörlerinde	Üretim	ve	İstihdam	Artışları	(2002-2007)	
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	 Kaynak:	TÜİK	

	

		 Şekil	6.	İmalat	Sanayi	Sektörlerinde	İstihdam	ve	Üretkenlik	Artışları	(2002-2007)	

	

İmalat Sanayii Sektörlerinde İstihdam ve Üretkenlik Artışları  (2002-2007)
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4.	Çalışma	saatlerinin	azaltılması	politikası	işçilerin	ikinci	bir	iş	peşine	koşması	ile	
sonuçlanmamalıdır.		

a.	Çalışan	emekliler	de	burada	düşünülmelidir.		

b.	Çalışma	saatlerinin	azaltılması	kamusal	politikalarla	düzenlenmelidir.	

c.	Çalışma	yaşamının	denetiminin	gerekliliği	vardır.		

d.	Çalışma	saati	azalırken	gelirin	düşmemesi	ikinci	iş	arayışını	ortadan	kaldıracaktır.		
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II.	
Güvencesiz	Çalışma	

	 	

Emek	için	savunulması	gereken,	güvencesiz	çalışmanın	tüm	boyutları	ile	(kayıtdışı	çalışma,	
güvencesiz	istihdam	biçimleri	ve	iş	güvencesinin	olmaması)	durdurulmasıdır.	

	

NE	OLUYOR?	

1.	Güvencesiz	çalışmanın	ilk	boyutu,	sosyal	güvenceden	uzak	yani	kayıtdışı	çalışmaktır.		

a.	Türkiye’de	işgücünün	önemli	bir	bölümünün,	tam	zamanlı	ve	güvenceli	 istihdamın	dışında	
kalması	 sonucu,	 enformel	 emek	 piyasaları	 gündemde	 önemli	 bir	 yer	 tutmaktadır.	 Türkiye,	
yeni	 yüzyılda	 oldukça	 istikrarsız	 büyüme	 ve	 yatırım	 süreci	 ile	 karşı	 karşıyadır:	 Gittikçe	
kötüleşen	gelir	dağılımı	ve	sosyal	eşitlik,	paralize	olmuş	bir	finansal	sistem	ve	her	geçen	gün	
büyüyen	 enformel	 emek	 piyasası	 (Özdemir	 vd.,	 2004).	 Kentlerde	 gerçekleşen	 enformel	
faaliyetler,	nüfusun	önemli	bir	bölümünün	geçimini	sağlamaktadır.		

b.	Özellikle	kriz	durumlarında	sermaye	emek	gücünün	maliyetini	düşürecek	adımlar	atar.	Bu	
adımların	bir	bölümü	işletme	düzeyi	ile	ilgiliyken	(sendikalı	 işçilerin	işten	çıkarılması,	çalışma	
zamanlarının	ücret	artışından	daha	fazla	arttırılması,	teknolojik	yenilik),	diğer	bir	bölümü	ise	
işletme	 düzeyinin	 ötesinde	 tüm	 ulusal	 ekonomik	 yapıyı	 ilgilendirmektedir.	 Bu	 ikinci	 düzey	
sermayenin	 kamusal	 sorumlulukları	 ile	 ilgilidir.	 Sigorta	 primlerinin	 ödenmemesi,	 af	
isteklerinin	 yoğunlaşması	 ve	 bu	 istekleri	 meşrulaştıracak	 medyatik	 etkinliğin	 geliştirilmesi,	
muhasebe	 oyunları	 ile	 düşük	 vergi	 verilmesi	 gibi	 basit	 usulsüzlükler	 işletme	 düzeyinin	
ötesinde	tüm	ulusal	sermaye	için	yaygın	adımlar	haline	gelmektedir.	geçen	yirmi	senelik	süre	
zarfında	 sermaye	 tikel	 kapitalist	 devletler	 içerisinde	 daha	 ağırlıklı	 olarak	 temsil	 edilir	 hale	
gelmiş	ve	tikel	kapitalist	devletlerin	sermayeye	bağımlığı	daha	da	artmış	olduğundan,	devlet	
iktidarının	kullanımı	yoluyla	sermaye	stratejilerine	karşı	önlemler	almak	 imkansız	olmasa	da	
çok	 zor	 bir	 hale	 gelmiş	 durumdadır.	 Anılan	 koşullar	 altında	 yasal	mevzuata	 aykırı	 bile	 olsa,	
sermayenin	pek	çok	adımı	çok	çabuk	kabullenilir.	Sermayenin	bu	adımlarına	yönelik	zayıf	bir	
ses	 duyulabilir,	 ancak	 ciddi	 adımların	 gelmeyeceği	 çabucak	 kavranılır.	 Bu	 anlamda	
kayıtsızlaşma	 (kayıtdışılaşma)	 hem	 emek	 hem	 de	 sermaye	 açısından	 kaçınılmaz	 bir	 süreç	
olarak	 ortaya	 çıkar.	 Yeni	 liberal	 dönemde	 endüstri	 ilişkileri	 alanında	 devletlerin	 kontrol	 ve	
denetim	 iktidarının	muhatabı	 tek	başına	 işçi	sınıfıdır.	Bir	önceki	birikim	döneminde,	 işçilerin	
devlet	 içerisindeki	 temsili	 bugünküne	 göre	 çok	 daha	 fazla	 olduğundan,	 sermayenin	
denetlenmesi	neticesini	doğuran	düzenlemeler,	bugün,	yatırım-sever	bir	ortamı	yaratmak	için	
ortadan	 kaldırılmaktadırlar.	 Çizilen	 çerçeve	 içinde,	 kayıt	 dışı	 ile	 mücadele	 vaatleri	 inanılır	
olmaktan	 çıkmaktadır.	 Kayıt	 dışılık	 durumu,	 bir	 taraftan	 işçilerin	 kontrolsüz	 sömürüsü	
anlamına	 gelmekteyken	 diğer	 taraftan	 da	 devletten	 sermayeye	 bir	 kaynak	 aktarımından	
başka	bir	şey	değildir.		
	
Peki	 ama	 emekçiler	 özelinde	 kayıt	 dışılığın	 büyüklüğü	 ne	 kadardır?	 Şekil	 7	 tüm	 istihdam,	
erkek	 istihdamı	 ve	 kadın	 istihdamı	 içindeki	 kayıt	 dışılık	oranlarının	2002	 ile	 2008	arasındaki	
gelişimini	vermektedir.	Toplam	kayıtdışılık	oranı	tüm	dönem	için	ortalama	%		38	civarındadır	
ancak	 özellikle	 2006’dan	 sonra	 bir	 düşme	 trendi	 içine	 girmiştir.	 Diğer	 taraftan	 toplumsal	
cinsiyet	 boyutu	 ile	 bakıldığında	 kadınlar	 için	 kayıtdışılık	 oranının	 erkeler	 için	 orandan	
nerdeyse	 %	 10	 daha	 fazla	 olduğu	 görülmektedir.	 Erkeklerin	 ortalama	 kayıtdışılık	 oranı	
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yaklaşık	%	 	 35’dir,	 oysa	 aynı	 oran	 kadınlar	 için	%	 	 46’dır.	 Bu	 da	 kadın	 istihdamının	 toplam	
içinde	payının	giderek	artmasının	önemli	bir	nedenidir.		
	
Şekil	7.	İstihdamda	Kayıtdışılık	Oranları	(%	)	

	
	 Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

	
Diğer	taraftan	eğitimli	işgücünün	kayıtlı	istihdama	daha	yatkın	olduğuna	dair	bilindik	önyargı	
da	yıkılmak	üzeredir.	Şekil	8	eğitim	durumuna	göre	kayıtdışılık	oranını	göstermektedir.	Şekil	
özellikle	 orta	 öğretim	 ve	 yüksek	 öğretim	 diplomalılar	 içinde	 kayıtdışılık	 oranının	 giderek	
yükseldiğini	 göstermektedir.	 Orta	 öğretim	 diplomasına	 sahip	 çalışanlar	 içinde	 kayıtsızların	
oranı	 2002	 yılında	 yaklaşık	 %	 	 15.5’tir,	 oysa	 aynı	 oran	 2008	 yılında	 %	 	 23.8	 olarak	
hesaplanmıştır.	 Bu	 oranlar	 yüksek	 öğrenimliler	 açısından	 ise	 sırasıyla	 %	 	 1.65	 ve	 %	 	 8.25	
civarındadır.	 Kapitalizm	 -her	 şeyi	 olduğu	 gibi-	 eğitimli/vasıflı	 işçi	 statüsünü	 de	 giderek	
değersizleştirmektedir	 ve	 eğitim	 artık	 bir	 sosyal	 korunak	 yaratma	 kapasitesini	 giderek	
yitirmektedir.		
	
Şekil	8.	Ücretli	Çalışanların	Eğitim	Durumlarına	göre	Kayıtdışılık	Oranları	(%	)	

	
	 Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	
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Kayıtdışılık	yapılanmasının	bir	de	demografik	boyutu	vardır.	Beklenti	kayıtsızlığın	 tecrübe	 ile	
birlikte	 giderek	 azalması	 yönündedir.	 Oysa	 Şekil	 9	 en	 azından	 Türkiye	 deneyimi	 için	 bunun	
tam	 tersini	 kanıtlamaktadır.	 Şekle	 göre	 en	 düşük	 kayıtdışılık	 oranı	 30-49	 yaş	 grubu	 içindir;	
tüm	dönem	için	ortalama	yaklaşık	%	30	civarındadır.	Onu	tüm	dönem	için	ortalama	%		43	ile	
15-29	yaş	grubu	takip	etmektedir.	Bu	grup	için	kayıtdışılık	oranı	2006	yılından	sonra	hızlı	bir	
düşüş	göstermiştir.	Şaşırtıcı	olan	50-64	yaş	grubu,	yani	özellikle	tecrübeli	işçilerin	bulunduğu	
yaş	 grubu	 için	 kayıtdışılık	 oranının	 bahsedilen	 iki	 grubun	 ortalamasından	 yüksek	 oluşudur	
(dönem	ortalaması	%		56).	Eğitim	için	geçerli	olan	herhalde	tecrübe	için	de	geçerlidir,	tecrübe	
hızla	 değerini	 yitirmektedir.	 Gelinen	 noktada,	 emekliliğe	 yakın	 işçilerin	 oluşturduğu	 bu	
grubun	büyük	ölçüde	kayıt-dışı	olmasına	bakıp;	işverenin	belirli	emeklilik	ödentileri	yükünden	
kurtulmak	için	tecrübeli	işçileri	bilerek	bu	duruma	ittiğinden	şüphelenmek	için	yeterli	verimiz	
bulunmaktadır.			
	

Şekil	9.	Ücretli	Çalışanların	Yaş	Gruplarına	göre	Kayıtdışılık	Oranları	(%	)	

	

	 Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

c.	Birçok	çalışma,	göç	ve	enformel	sektör	arasındaki	derin	ve	yakın	ilişkinin	altını	çizmektedir	
(Sethuraman,	 1984)	 ve	 Türkiye	 örneği	 de	 bu	 konuda	 oldukça	 zengindir.	 Türkiye,	 dünya	
üzerinde	en	hızlı	kentleşme	süreci	yaşayan	ülkelerden	biridir;	kırsal	alanlardan	kentlere	yoğun	
bir	göç	vardır	ve	kent	nüfusu	hızla	artmaktadır	(Tablo	12	).	Nüfus,	özellikle	bazı	şehirlerde	ve	
sanayi	bölgelerinde	yoğunlaşmaktadır.	İstanbul,	Ankara,	İzmir,	Adana,	Kocaeli,	Bursa,	Antalya	
ve	Gaziantep,	sanayi	ve	ticaret	merkezleri	olarak,	oldukça	yoğun	bir	nüfusa	sahiptirler.	2000’li	
yıllarda,	Türkiye	nüfusunun	yaklaşık	üçte	ikisi	kentsel	alanlarda	yaşamaktadır	ve	bu	oran	her	
geçen	gün	artmaktadır.	Kırsal	alanlardan	gelen	nüfusla	gerçekleşen	hızlı	kentleşme,	istihdam	
açısından	bakıldığında	 ciddi	 sorunlara	neden	olmaktadır.	Modern	 sektörde,	 özellikle	üretim	
sektöründe,	yavaş	gerçekleşen	 istihdam	yaratma	hızı,	enformel	sektörde	düşük	üretkenlikte	
işlerin	hızlı	artışına	neden	olmaktadır.	Bu	durum,	kentlerde	sanayi	değil,	sanayi	dışı	istihdam	
yaratmaktadır.	Ailelerin	büyük	bir	bölümü,	yaşamlarını	sürdürebilmek	için	sanayi	dışı,	vasıfsız	
işler	 yapmaktadırlar:	 otomobil	 tamirciliği,	 dolmuş	 ve	 taksi	 şoförlüğü,	 tamircilik,	 boyacılık,	
binaların	 temizliği,	 hizmetçilik,	 küçük	 dükkan	 işletmeciliği,	 işportacılık,	 evde	 çalışma.	 Göç	
edenlerin	önemli	bir	bölümü,	onları	yasadışı	ikamet	ve	yasadışı	işlerle	örülü	bir	yapının	içine	
çeken	enformel	emek	piyasasında	çalışmaktadırlar	(Tablo	13).		
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Tablo	12.	Türkiye	Nüfusu	

Yıllar	 NÜFUS	 KENT	NÜFUSU	 yüzde		 KIR	
NÜFUSU	

yüzde		

20.10.1927	 13.648.270	 3.305.879	 24.22	 10.342.391	 75.78	

20.10.1935	 16.158.018	 3.802.642	 23.53	 12.355.376	 76.47	

20.10.1940	 17.820.950	 4.346.249	 24.39	 13.474.701	 75.61	

21.10.1945	 18.790.174	 4.687.102	 24.94	 14.103.072	 75.06	

22.10.1950	 20.947.188	 5.244.337	 25.04	 15.702.851	 74.96	

23.10.1955	 24.064.763	 6.927.343	 28.79	 17.137.420	 71.21	

23.10.1960	 27.754.820	 8.859.731	 33.69	 18.895.089	 68.08	

24.10.1965	 31.391.421	 10.805.817	 34.42	 20.585.604	 65.58	

25.10.1970	 35.605.176	 13.691.101	 38.45	 21.914.075	 61.55	

26.10.1975	 40.347.719	 16.869.068	 41.81	 23.478.651	 58.19	

12.10.1980	 44.736.957	 19.645.007	 43.91	 25.091.950	 56.09	

20.10.1985	 50.664.458	 26.865.757	 53.03	 23.798.701	 46.97	

21.10.1990	 56.473.035	 33.326.351	 59.01	 23.146.684	 40.99	

30.11.1997	 62.865.574	 40.882.357	 65.00	 21.983.217	 35.00	

22.10.2000	 67.803.927	 44.006.274	 64.90	 23.797.653	 35.10	

2006	 72.958.000	 45.769.000	 62.7	 27.190.000	 37.3	

2010	 73.722.988	 56.222.356	 76.3	 17.500.632	 23.7	

Kaynak:	TÜİK	

	

Tablo	13.İşteki	Durumuna	Göre	Kayıtdışılık	

Toplam İstihdam Kayıtdışı İstihdam Kayıtdışı (%) Toplam İstihdam Kayıtdışı İstihdam Kayıtdışı (%)
Toplam 22,068 9,999 45.3 22,108 10,105 45.7
   Ücretli ve Yevmiyeli 13,190 3,616 27.4 13,050 3,597 27.6
   İşveren 1,307 391 29.9 1,236 339 27.4
   Kendi Hesabına Çalışan 4,394 2,932 66.7 4,427 3,045 68.8
   Ücretsiz Aile İşçisi 3,178 3,060 96.3 3,395 3,125 92.0

Tarım 5,622 4,963 88.3 5,854 5,092 87.0
   Ücretli ve Yevmiyeli 522 478 91.6 555 497 89.5
   İşveren 129 91 70.5 90 62 68.9
   Kendi Hesabına Çalışan 2,272 1,743 76.7 2,288 1,174 51.3
   Ücretsiz Aile İşçisi 2,699 2,651 98.2 2,921 2,759 94.5

Tarım-dışı 16,446 5,036 30.6 16,254 5,014 30.8
   Ücretli ve Yevmiyeli 12,668 3,138 24.8 12,495 3,099 24.8
   İşveren 1,178 300 25.5 1,145 277 24.2
   Kendi Hesabına Çalışan 2,122 1,190 56.1 2,139 1,271 59.4
   Ücretsiz Aile İşçisi 479 409 85.4 475 366 77.1

2008 Ağustos 2009 Ağustos

	
	

Kaynak:	BSB	(2010),	yayınlanmamış	metin.		
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d.Enformel	emek	piyasasının	önemli	diğer	bir	göstergesi	 ise	 işyeri	büyüklüğüdür.	Türkiye’de	
işletme	yapısının	en	dikkat	çekici	özelliği,	küçük	ve	orta	ölçekli	işletmelerin	çokluğudur	(Tablo	
14).	

	

Tablo	14.	İşyeri	Büyüklüğüne	Göre	İstihdamın	Dağılımı	(%)	

	 	 İşyeri	Büyüklüğü	

	

Yıllar	

Toplam	 1	 2	 3	 4	 5	 10+	

1990	 100	 10.9	 19.8	 14.2	 11.5	 16.4	 27.1	

1994	 100	 11.9	 18.9	 13.5	 11.4	 17.6	 26.6	

1998	 100	 11.0	 19.7	 12.6	 9.8	 15.4	 31.5	

2000	 100	 12.8	 18.9	 12.8	 9.4	 13.7	 32.5	

2001	 100	 12.5	 19.5	 12.7	 9.6	 12.8	 32.9	

2005	 100	 12.0	 19.0	 11.5	 9.2	 13.7	 34.6	

2008	 100	 11.9	 19.0	 11.9	 8.8	 13.6	 34.8	

Kaynak:	TÜİK	Hanehalkı	İşgücü	Anketleri	

	
e.	Üçüncü	olarak,	formel	sektördeki	düşük	ücretler	ve	yüksek	enflasyon	oranı,	işçileri,	ek	gelir	
kazanmak	 için	 enformel	 sektörde	 ek	 iş	 arayışına	 itmektedir.	 Türkiye’de	 devletin	 neoliberal	
yeniden	 yapılandırılması,	 reel	 ücretlerde	 ve	 tarımsal	 gelirlerde,	 1980’li,	 1990’lı	 ve	 2000’li	
yıllarda	sürekli	bir	düşüşe	neden	olmuştur.	
	
f.	 Dördüncü	 olarak,	 kamu	 sektöründe	 özelleştirmenin	 yol	 açtığı	 işten	 çıkarmalar	 enformel	
sektörde	 iş	 arayışını	 arttırmıştır.	 Diğer	 bir	 deyişle,	 kamu	 kuruluşları	 küçülme	 sürecine	
girdiklerinde,	 işten	 atılan	 işçiler	 alternatif	 olarak	 formel	 iş	 olanakları	 bulamadıkları	 ve	 işsiz	
dönemde	 herhangi	 bir	 güvenceleri	 olmadığı	 için	 enformel	 sektörde	 iş	 aramaktadırlar.	 İşten	
atılma	sonrası	bulunan	 işlerin	 (post-dismissal	 jobs)	 çoğu,	 formel	düzenlemelerden	ve	sosyal	
haklardan	yoksundur	ve	birçok	işçi	için,	özelleştirme	sürecinde	işten	atılma,	formel	sektörden	
enformel	sektöre	bir	hareketliliğe	işaret	etmektedir	(Özuğurlu,	2005).	
	
g.	 Beşinci	 olarak,	 “formel	 sektör”	 en	 önemli	 kurucu	 unsuru	 ücretli	 ve	maaşlı	 çalışanlarken,	
enformel	 sektörün	 kurucu	 unsuru	 kendi	 hesabına	 çalışanlardır.	 Yeni	 bir	 yüzyılın	 başında,	
Türkiye’de	 kendi	 hesabına	 çalışanlar	 ve	 ücretsiz	 aile	 işçileri,	 toplam	 istihdamın	 yarısına	
yakınını	 temsil	 ederken,	 kentsel	 ve	 kırsal	 enformel	 sektörün	 en	 önemli	 bölümünü	
oluşturmaktadırlar.	
	
h.	 Altıncı	 olarak,	 Türkiye’de	 büyüyen	 enformel	 sektör,	 çalışanların	 haklarındaki	 erozyon,	
büyüyen	işsizlik	ve	artan	eksik	istihdam	ile	yakından	ilişkilidir	(Koray,	2005).	
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2.	Çocuk	işçilik	kayıtdışı	çalışmanın	en	acımasız	yüzüdür.		

Türkiye’de	enformel	emek	piyasasının	yarattığı	eşitsizlikler	ve	haksızlıklar	arasında	çocukların	
karşı	 karşıya	 kaldıkları	 eşitsizlikler	 ve	 haksızlıklar	 en	 katlanılamaz,	 en	 kötü	 ve	 en	 acımasız	
olanlardır	 (bkz.	 Akkaya,	 2004;	 Ansal	 vd.,	 2000;	 Yücesan-Özdemir	 ve	 Özdemir,	 2008).	 Bu	
katlanılamazlık,	eğitimden,	sağlıktan	ve	oyundan	yoksun	olarak	ağır	sömürü	koşulları	altında	
çalışan	 çocuk	 işçilerde	 somutlaşmaktadır.	 Çocukların	 çalışması,	 onların	 fiziksel	 ve	 zihinsel	
gelişmelerini	çok	kötü	etkilemekte	ve	yeteneklerini	geliştirebilecekleri	tüm	imkanları	ortadan	
kaldırmaktadır	 Türkiye’de	 binlerce	 çocuk,	 enformel	 emek	 piyasasında	 çok	 kötü	 çalışma	
koşulları	 altında,	 hiçbir	 sosyal	 güvencesi	 olmadan	 ve	 asgari	 ücretin	 altında	 ücretlerle	
çalışmaktadır.	

Tablo	15.	Yaş	Grubu,	Cinsiyet	ve	Çalışma	Durumuna	Göre	Çocuklar	(6-17	Yaş)	(Bin)	(2006)	

	 	 	

ÇALIŞAN	

	

	

Yerleşim	Yeri	
ve	

Cinsiyet	

Çocuk	Sayısı	 Toplam	 İstihdam	Edilen	 	Ev	İşlerinde	
Çalışan	

Çalışmayan	

Türkiye	

Toplam	

Erkek		

Kadın	

	

16.264	

	

7.962		

	

958	

	

7.004	

	

8.305	

8.192	 3.346		 632	 2.714	 4.846	

8.072	 4.612	 326	 4.289	 3.456	

Kent	

Toplam	

Erkek	

Kadın	

	

9.901	

	

4.980	

	

456	

	

4.524	

	

4.922	

5.099	 2.223	 336	 1.887	 2.877	

4.802	 2.757	 120	 2.637	 2.045	

Kır	

Toplam	

Erkek	

Kadın	

	

6.363	

	

2.981	

	

501	

	

2.480	

	

3.383	

3.094	 1.214	 296	 828	 1.971	

3.269	 2.062	 205	 1.652	 1.412	

Kaynak:	TÜİK	
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		4.	Güvencesiz	çalışmanın	ikinci	boyutu,	yeni	istihdam	biçimleridir.2	

Ülkemizde	 de	 güvencesiz	 istihdam	biçimleri	 çeşitlenmekte	 ve	 yaygınlaşmaktadır.	 Taşeron	
çalışma,	ev-eksenli	çalışma,	çağrı	üzerine	çalışma,	sözleşmeli	çalışma,	kısmi	zamanlı	çalışma,	
kamuda	yaygınlaştırılan	4-C	ve	benzeri	güvencesiz	 istihdam,	çalışma	yaşamında	en	yaygın	
istihdam	biçimleri	haline	gelmiştir.		

Yeni	istihdam	biçimleri,	bunların	beliriş	zamanı	ve	yoğunlukları	(yeni	İş	Kanunu	tarafından	iş	
sözleşmesi	 biçiminde	 tanınmış	 ve	 düzenlenmiş	 olsun	 ya	 da	 olmasın,	 politika	 yapıcılar	 ve	
mahkemeler	 tarafından	 tanınsın	 ya	 da	 tanınmasın)	 Türkiye’nin	 çevre	 kapitalist	
ekonomisinin	 “kapitalizmin	 ekolojik	 tahakkümü”	 altında	 aldığı	 mesafeyi	 (yani,	 doğrudan	
piyasa	 ilişkileri	 içerisinde	 düşünülmeyecek	 sistemlerin	 -örneğin	 aile	 ve	 arkadaşlık	
ilişkilerinin-	 git	 gide	 piyasa	 ilişkisine	 tabi	 hale	 gelişini)	 göstermektedir.	 Yeni	 istihdam	
biçimlerini	 incelemek	 için,	 ilk	 olarak,	 yeni	 İş	 Kanunu’nun	 kabulünden	 önce,	 çalışma	
ilişkisinin	 ve	 Yargının	 maddi	 pratiklerine	 sinen	 pratikler	 incelenecektir:	 Belirli	 süreli	 iş	
sözleşmesi,	 sözleşmeli	 çalışma,	 taşeronluk	 ve	 ev-eksenli	 çalışma.	 İkinci	 olarak,	 yeni	 İş	
Kanunu	 tarafından	 tanımlanan/düzenlenen	 iş	 sözleşmesinin	 yeni	 biçimleri	 tartışılacaktır:	
geçici	iş	ilişkisi	ve	çağrı	üzerine	çalışma.	

		 			
İlk	olarak,	iş	sözleşmelerin	oluşumuna	temel	teşkil	eden	baskın	yasal	biçimde	bir	değişiklik	
gözlemlenmektedir:	Yeni	baskın	yasal	biçim,	artık	–açıkça	ifade	edilmese	de-	belirli	süreli	iş	
sözleşmeleridir.	 Ya	 da	 şöyle	 denilebilir;	 belirli	 süreli	 iş	 sözleşmeleri,	 işçi-işveren	 ilişkilerini	
oluşturan	pratiklerde	–sayıları	gittikçe	azalan	merkez	 (core)	 işgücünün	toplamın	 içerisinde	
küçük	bir	yer	tutmaya	başlayan	pratiklerini	bir	kenara	koyar	isek-	açıkça	ağırlık	kazanmıştır.	
Belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmeleri,	 eskiden	 sahip	 oldukları	 birincil	 konumu,	 belirli	 süreli	 iş	
sözleşmelerine	 devretmiş	 gözükmektedir.	 Bir	 önceki	 İş	 Kanunu	 (1457),	 göndermelerde	
bulunmakla	birlikte,	 belirli	 ya	da	belirsiz	 süreli	 bireysel	 iş	 sözleşmelerini	 tanımlamamıştır.	
Belirli	 süreli	 sözleşme	 bireysel	 işçi	 ve	 bireysel	 kapitalist	 arasında	 ücret	 ilişkisinin	 süresini	
belirlerken;	belirsiz	süreli	sözleşmede,	ilişkinin	nihayete	ereceği	an	belirlenmemiştir.	Belirli	
süreli	 sözleşme,	 sözleşmede	 belirtilen	 süre	 sonunda	 işverene	 kıdem	 tazminatı	 ödeme	
yükümlülüğü	 doğurmadan	 kendiliğinden	 sona	 ererken;	 belirsiz	 süreli	 sözleşmeler,	
genellikle,	işverene	kıdem	tazminatı	yükümlüğü	doğurarak	sona	ermektedir.	

	
1475	 sayılı	 İş	 Kanunu’nun	 uygulamasında,	 Yargıtay	 kararları,	 işverenin	 kıdem	 tazminatı	
yükümlülüğünden	 kurtulmak	 için	 aynı	 işçi	 ile	 üst	 üste	 belirli	 süreli	 iş	 sözleşmeleri	
imzalayarak,	sözleşme	yapma	hakkını	kötüye	kullanması	halinde,	mahkeme	kararı	ile	kıdem	
tazminatı	 ödeme	 zorunluluğunda	 bırakıldığını	 göstermektedir.	 Buna	 göre,	 belirli	 süreli	 iş	
sözleşmesi	imzalamak	ve	iş	ilişkisini	üst	üste,	her	biri	bir	yıl	için	düzenlenmiş	sözleşmelerle	
sürdürmek,	sözleşme	özgürlüğünün	kötüye	kullanılmasıdır.	Dolayısıyla,	yeni	İş	Kanunu’nun	
kabulünden	 önce,	 Yüksek	 Mahkeme,	 üst	 üste	 düzenlenen	 belirli	 süreli	 sözleşmeleri	 –ki	
bunlar	“zincirleme	sözleşmeler”	olarak	da	adlandırılmaktadır-	yasaklamış	ve	bu	durumların	
belirli	süresiz	sözleşmeler	olarak	kabul	edilmesini	zorunlu	kılmıştır.		

	
Yeni	 İş	 Kanunu,	 zincir	 sözleşmelerin	 doğasına	 yönelik	 hukuki	 değerlendirmeyi	 açıktan	
değiştirmeyi	 amaçlamaktadır.	 Diğer	 bir	 deyişle,	 yeni	 İş	 Kanunu,	 bireysel	 işçi	 lehine	
yorumlanabilecek	boşlukların	ortadan	kaldırılması	amacıyla	formüle	edilmiştir.	Kanunun	11.	
Madde’sinin	üçüncü	paragrafı,	“esaslı	nedene	dayalı	zincirleme	iş	sözleşmeleri,	belirli	süreli	
olma	 özelliğini	 korurlar”	 diye	 belirtmektedir.	 Dolayısıyla,	 yeni	 İş	 Kanunu,	 bireysel	

																																																													

2	Çalışmanın	bu	bölümü,	Gamze	Yücesan-Özdemir	ve	Ali	Murat	Özdemir’in	Sermayenin	Adaleti	adlı	kitabının	6.	
bölümüne	dayanmaktadır.		
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kapitalistlere	esaslı	nedenler	yaratacak	türden	stratejiler	belirleme	ve	bunun	neticesinde	de	
işçiyi	kıdem	tazminatı	ödemeden	işten	atabilme	yolunu	açmaktadır.		
	
Yeni	Kanun’un	bir	diğer	çarpıcı	özelliği	de	belirli	süreli	iş	sözleşmelerinin	süresine	ilişkindir.	
11.	Madde’nin	birinci	paragrafı	şöyle	belirtmektedir:	“Belirli	süreli	işlerde	veya	belli	bir	işin	
tamamlanması	 veya	 belirli	 bir	 olgunun	 ortaya	 çıkması	 gibi	 objektif	 koşullara	 bağlı	 olarak	
işveren	ile	işçi	arasında	yazılı	şekilde	yapılan	iş	sözleşmesi	belirli	süreli	iş	sözleşmesidir.”	Bu	
madde,	yeni	Kanunun	yapım	süreci	içerisinde	işverenin	kanun	yapım	sürecindeki	ağırlığının	
boyutunu	anlamak	için	temsili	bir	önemi	haizdir.	Anılan	hükmün	formülasyonu	içerisinden	
bakıldığında,	 işveren,	 neredeyse	 bir	 krizin	 çıkmasına	 kadar	 sürecek	 bir	 iş	 ilişkisi	
tanımlayabilecek	 hale	 gelmiştir.	 Bu	 haliyle	 belirli	 süreli	 iş	 sözleşmeleri,	 koruyucu	
hükümlerin	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmelerine	 yöneldiği	 bir	 ortamda	 teknik	 işbölümü	
kapsamında,	işçi	haklarının	mevcut	olmayan	bir	pratik	üzerinden	savunuluyor	görünmesine	
izin	 vermenin	 hukuki	 teknolojisi	 haline	 gelmişlerdir.	 Merkez	 işgücü	 dışındaki	 geniş	
işçi/ücretli	 katmanlarının	 tabi	 olduğu	 temel	 hukuki	 biçim	 belirli	 süreli	 iş	 sözleşmelerine	
dönüşürken,	 -kaldığı	 kadarıyla-	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmelerine	 yönelik	 koruyucu	
hükümlerin	ifade	ettiklerini	yeniden	düşünmenin	zamanı	gelmiştir.		

	
ILO	Sözleşmelerinin	koruyucu	hükümleri	ve	AB	müktesebatı,	belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerini,	
ücret	 ilişkisinin	 üzerine	 kurulduğu	 temel	 biçim	 olarak	 kabul	 etmekte,	 genel	 koruyucu	
hükümler	 bu	 hukuki	 biçimi	 temel	 almaktadırlar.	 Bu	 durumda,	 önceki	 dönemin	 aksine,	
doğrudan	kendi	 sınırları	 içerisinde	 faaliyet	gösteren	sermayenin	birikimine	yaptıkları	katkı	
üzerinden	 şecaatini	 arz	 etmekten	 kaçınmayan	 hükümetlerin	 ve	 dolayısı	 ile	 kanun	
koyucuların,	 bir	 yandan	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmelerinin	 düzenlenmesine	 yönelik	 ILO	
Sözleşmelerinin	(örneğin	158.	Sayılı	Sözleşme)	koruyucu	hükümlerini	kabul	ederken	(Erdut,	
2002);	bir	diğer	yandan	 iş	 sözleşmelerini	düzenleyen	hakim	hukuki	biçimin	belirli	 süreli	 iş	
sözleşmelerine	 dönüşmesini	 engellememek	 gibi	 bir	 seçeneği	 değerlendirmekte	
gecikmeyeceklerini	 belirtmek	 gerekir.	 Hakim	 hukuki	 biçimin	 değişmesi,	 uluslararası	
anlaşmalar	 göz	 önüne	 alınırken,	 bu	 anlaşmalar	 ve	 sözleşmelerin	 getirdikleri	 koruyucu	
hükümleri	 (ya	 da,	 sermayenin	 lisanı	 içerisinden,	 “katılıkları”)	 by-pass	 etmek	 anlamına	
gelmektedir.	 Belirsiz	 süreli	 sözleşmeler	 meşruluk	 yaratırken;	 kurallara	 istisna	 oluşturan	
belirli	 süreli	 sözleşmeler	 ise,	 bireysel	 kapitalist	 ve	 işçi	 arasındaki	 iş	 ilişkisini	 düzenlemede	
her	geçen	gün	daha	etkili	olmaktadırlar.		

	
İkinci	olarak,	koruyucu	hükümlerin	uğradığı	erozyonun	yanı	sıra,	1980-sonrası	Türkiye’sinin	
emek	politikaları	da,	emek	piyasasında	 talep	cephesine	yeni	 stratejiler	geliştirme	yollarını	
açmak	suretiyle,	istihdam	koşullarını	kötüleştirmiştir.	Sözleşmeli	çalışma,	bir	geçici	istihdam	
modeli	 olarak,	 belirli	 süreli	 sözleşmelerin	 bazı	 özelliklerini	 taşımaktadır	 ve	 1980’lerin	
ortalarından	sonra	özelleştirilmesi	beklenen	kamu	kuruluşlarında	çok	sıklıkla	kullanılan	bir	
istihdam	 biçimidir	 (Cam,	 2002).	 Sözleşmeli	 çalışma,	 memurun	 yasal	 statüsünü	 işçi	
kategorisine	 dönüştürmeyi	 hedefleyen	 bir	 ara	 kategoridir.	 Sözleşmeli	 çalışmada,	
sözleşmede	 belirtilen	 süre	 sonunda	 iş	 ilişkisi	 işverene	 hiçbir	 ek	 bir	 maliyet	 getirmeden	
sonlanmaktadır.	 2000’li	 yıllarda,	 kamu	 iktisadi	 teşekküllerinde	 çalışan	 beyaz	 yakalıların	
önemli	bir	bölümü	sözleşmeli	çalışmaktadır	ve	1990’ların	sonlarından	bu	yana	mavi	yakalı	
çalışanlar	da	bu	stratejinin	bir	parçası	olmuşlardır	(Türk-İş,	2000).		
	
Başka	 bir	 istihdam	 biçimi	 ise,	 1990’ların	 başından	 bu	 yana	 ama	 özellikle	 1994	 krizinden	
sonra,	 emek	 piyasası	 üzerinde	 baskısını	 artıran	 taşeronluktur.	 Taşeronluk	 gibi	 hukuk	
teknolojilerinde,	 emek	 piyasasının	 talep	 cephesinin	 yapısal	 üstünlüğünün	 izini	 sürmek	
mümkündür.	 Hukuk	 hiçbir	 zaman	 egemen	 sınıfın	 basit	 bir	 aracı	 olarak	
kavramsallaştırılmamalıdır.	 Yasalar,	 belirli	 grup	 ve	 tarafları	 açıkça	 korumak	 gayesiyle	
çıkarılamazlar.	 Hukuk,	 evrensel	 ve	 biçimsel	 olmalı,	 bizatihi	 bu	 biçimi	 nedeniyle	 kapitalist	
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üretim	ilişkilerini	yeniden	üretebilmeli	ya	da	sürdürebilmelidir.	Ve	yine	bu	biçimi	nedeniyle	
taraflara	 belirli	 pozisyonlarda	 kullanabilecekleri	 haklar	 verir.	 Bir	 başka	 deyişle,	 kapitalist	
üretim	 ilişkilerini	 sürdürmek	 için	 teker	 teker	 kapitalistleri	 korumamak,	 koruyamamak	
gerekir.	 Hukukun	 otonomisi	 kavramını	 tanımlamaya	 çalıştık.	 Diğer	 yandan,	 hukukun	
otonomisi	 kavramı,	 yasaların	 teker	 teker	 kapitalistleri	 korumak	 için	 çıkartılamayacağını	
vurgularken,	 kapitalist	 üretim	 ilişkilerini	 yeniden	 üretmek	 ya	 da	 sürdürmek	 denilen	 şeyin	
bizatihi	 kendisinin	 eğilimsel	 olarak	 belirli	 sınıf	 pozisyonlarındaki	 insanları	 koruyacağı	
gerçeğini	 örtmek	 maksadını	 gütmemektedir.	 Bu	 nedenle,	 taşeronluk	 sözleşmesi	 gibi	
“hukuki	 teknolojiler”,	 iş	 sözleşmelerinin	 “katılıklarının”	 yarattığı	 “olumsuz”	 sonuçları	
gidermektedirler	 demek	 basit	 araçsal	 mantığa	 saplanmak	 anlamına	 gelmez.	 Emek	
piyasasının	 bireysel	 işçi	 üzerinde	 yarattığı	 baskı,	 bireysel	 kapitalistlere	 taşeronluk	
mekanizmasını	kullanmak	için	gerekli	iktidarı	vermektedir.		
İkinci	 olarak,	 üretimin	 neoliberal	 söylemine	 içkin	 olan	 “sözleşme	 özgürlüğü”	 ilkesi,	 aynı	
bireysel	 kapitaliste,	 daha	 önce	 çıkardığı	 daimi	 işçileri	 yeniden	 yerlerine	 yerleştirmeksizin	
taşeron	ve/veya	ev-eksenli	 çalışan	 işçilerle	 işgücü	boşluğunu	doldurmanın	 yasal	 araçlarını	
sağlamaktadır.		

Üçüncü	 olarak,	 Türkiye’de	 kuralsızlaştırma,	 kendi	 savunucularının	 hevesle	 tekrar	 tekrar	
ifade	 ettikleri	 gibi,	 istihdamın	 artmasını	 sağlamamıştır.	 Aksine,	 sözleşmeli	 işçiler	 ve/veya	
taşeron	 işçilerle	 doldurulmak	 üzere	 boşluklar	 yaratarak	 var	 olan	 koşulları	 daha	 da	
kötüleştirmiştir.	 Dördüncü	 olarak,	 taşeronluk,	 özelleştirilen	 şirketler	 tarafından	 yoğun	
olarak	 tercih	edilmektedir.	 2000	yılında,	özelleştirilen	 firmaların	 işgücünün	yaklaşık	 yüzde	
25’i	taşeron	şirketler	tarafından	sağlanmaktadır	(Cam,	2002:	54).	Ayrıca,	geçtiğimiz	yıllarda,	
inşaat	 sektörünün	 tümüyle	 taşeron	 çalışmayla	 biçimlendiğini	 belirtebiliriz	 (Cam,	 2002).	
Tekstil	 firmaları	da	kompleks	taşeronluk	 ilişkileri	 içindedir.	2000	yılı	verilerine	göre,	tekstil	
firmaların	 (25	 işçiden	 çok	 çalıştıran)	 yaklaşık	 yüzde	 30’u	 taşeron	 olarak	 işletilmektedir	
(Taymaz	ve	Kılıçaslan,	2002).		

Taşeronlukta,	emek	gücünü	“kiralayan	taraf”	veya	“işçi	karşısında	sözleşmenin	tarafı	olan”	
kimse,	 emek	 gücünü	 kullanan	 “gerçek”	 işveren/kapitalistten	 bağımsız,	 müstakil	 bir	 hak	
süjesidir.	 Diğer	 bir	 deyişle,	 taşeronluk,	 nam	 hukuki	 teknoloji	 ekseninde,	 emek	 gücünü	
kullanan	ve	kiralayan	arasında	bir	ayrım	gerçekleştirilebilmiştir.	Esas	kapitalist	emek	gücünü	
kullanırken;	taşeron,	işçiyi	onun	yerine	kiralamaktadır.	Mevcut	üretim	araçlarının	kontrolü	
ve	bu	kontrolün	tesisinde	bilinen	en	uygun	hukuk	teknolojisi	olarak	mülkiyet,	kural	olarak	
gerçek	 işverenin	 ellerindedir.	 Yaratılan	 artı-değerin	 temellükünü	 de	 taşeronu	 kullanan	
işverenin	 gerçekleştirmesi	 beklenir.	 Dolayısıyla	 taşeronlaşmanın	 temel	 özelliğinin,	 artı-
değerin	 paylaşılmasından	 ziyade,	 işçi	 üzerinde	 kurulması	 gereken	 –toplumsal	 olarak	
önbelirlenmiş-	 denetimin	 gerçekleştirilmesi	 hedefinde	 aranması	 gerektiğini	 belirtebiliriz.	
Artık	gerekli	denetimin	kurulması	için	bir	değil	iki	uğrak	bulunmaktadır.	Niye?	

Üretim	 sürecinde	 (teknik	 işbölümü	kapsamında)	emeğin	örgütlenmesi	 ve	 işleyişi	üzerinde	
işverenin	 denetimi	 mülkiyet	 hakkına	 dayanır.	 İşveren,	 taşeronun	 bedeninde,	 hukuken	
olmasa	da	sosyolojik	olarak	kendi	temsilini	gerçekleştiren	yeni	bir	varlık	yaratmakla,	-kaldığı	
kadarıyla-	mesuliyetlerinden	arınmak	için	yeni	bir	uğrak	inşa	etmektedir.	İşverenle	taşeron	
arasındaki	 bağıtın	 taraflara	 getirdiği	 edim	 yükümünü	 incelemek	 denilenleri	 daha	 anlaşılır	
kılacaktır.	 Aralarındaki	 sözleşmenin	 terimleri	 her	 ne	 olursa	 olsun,	 gerçekte	 taşeronun	
edimi,	belirli	bir	miktar	para	karşılığında,	emek	gücü	üzerinde	işveren	için	gerekli	denetimi	
ve	 işverenin	 mesuliyetlerin	 önemli	 bir	 kısmının	 kendi	 hukuki	 şahsiyetinde	 toplanması	
hedeflerini	 gerçekleştirmektir.	 İşvereni	 sorumluluklardan	 kurtardığı	 ölçüde,	 bu	 denetimi	
tesis	 etmek	 için	 gereken	 maliyete	 kural	 olarak,	 taşeron	 katlanacaktır.	 İşgücünü	 taşeron	
örgütleyecektir,	üretim	araçlarının	mülkiyetine	sahip	olmaksızın!	Sosyolojik	olarak	imkansız	
olanı	hukuken	imkan	dahiline	sokmak	böyle	olur.		
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Emek	 gücünü	 kiralayan	 ve	 emek	 gücünü	 kullanan	 arasındaki	 ayrım,	 işyerinde	 sömürüyü	
artırmaya	 hizmet	 edecek	 yasal/teknik/örgütsel	 bir	 yenilik	 ortaya	 çıkarmaktadır.	
Taşeronlaşma	 ile	 yaratılan	 yenilik	 sorumluluk	 transferidir:	 Maliyetler	 ve	 cezalarla	 ilgili	
sorumluluğun	esaslı	bir	kısmının	emek	gücünü	denetim	altına	alma	yükümlülüğünü	taşıyan	
kiracıya	devri.	 İşçilerin	başka	biri	tarafından	kiralanmış	olması,	yasal	sorumlulukların	esaslı	
bir	 kısmını,	 işçiye	 ödeme	 yapabilme	 kapasitesine	 veya	 devlet	 tarafından	 konulan	 cezaları	
ödeme	kapasitesine	bakılmaksızın	kiracıya	transfer	etmektedir.		

Belirtilmesi	gereken	dördüncü	istihdam	biçimi	ev-eksenli	çalışmadır.	Bu	istihdam	biçiminde	
iş,	 işçilerin	 ikametgahlarında	 gerçekleştirilir.	 İşçiler,	 emek	 ürünlerini	 bireysel	 kapitaliste	
ve/veya	 küçük	 tüccara,	 ki	 çoğu	 zaman	 onlar	 da	 başka	 bireysel	 kapitalistler	 için	
çalışmaktadırlar,	 teslim	 ettikten	 sonra	 parça-başı	 ücretlendirilirler.	 Bireysel	 kapitalistin	
sorumluluğu	gerekli	miktarın	ödenmesine	indirgenmiştir.	Taşeronlukta	olduğu	gibi,	burada	
da	 sorumluluğun	 devri	 hedeflenmiştir.	 Farklılık	 ilgili	 emek	 sürecinin	 bizatihi	 kendisinden	
kaynaklanmaktadır.	Özellikle	1990’lı	yıllarda,	birçok	sanayide	esnek	üretim	normların	genel	
kabul	 görmesinin	 ardından,	 işverenler	 merkez	 işgüçlerini	 daraltarak,	 ev-eksenli	 çalışmayı	
arttırmışlardır	 (Selçuk,	 2002).	 Ev-eksenli	 istihdam	 biçimi,	 halı	 dokuma	 gibi	 zanaatkar	
üretimde	 olduğu	 kadar,	 tekstil	 sektöründe	 de	 çok	 yaygın	 olarak	 gözlemlenmektedir.	 Ev-
eksenli	 çalışma,	 çoğunlukla	 özel	 dışarıya	 iş	 verme	 (putting-out)	 ağları	 dolayımıyla	
gerçekleşmektedir.		

Ev-eksenli	çalışma,	işçinin	hak	iddia	edeceği	bir	zeminin	olduğu	klasik	istihdam	biçimleri	ile	
karşılaştırıldığında,	 köleliğe	 en	 yakın	 olanıdır.	 Ev-eksenli	 çalışanlar,	 devlet	 tarafından	
görülmezler	 (istatistiklerde	 yer	 almazlar),	 toplum	 tarafında	 görülmezler,	 çoğu	 zaman	
kendilerini	 işçi	 olarak	 tanımlamadıkları	 için,	 kendileri	 tarafından	 da	 görülmezler.	 Sosyal	
güvenlik	 düzenlemelerinin	 üzerinden	 atlamak	 isteyenlerin	 çıkarlarına	 hizmet	 eden	 bir	
çalışma	biçimidir,	ev-eksenli	çalışma.		

Sonuç	 olarak,	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmeleri,	 sözleşmeli	 çalışma,	 taşeronluk	 ve	 ev-eksenli	
çalışma,	yeni	İş	Kanunu	kabul	edilmeden	önce,	emek	gücünün	denetimi	konusunda	bireysel	
kapitalistlerin,	 güçlerinin	 sınırlarını	 nasıl	 genişlettiklerini	 göstermektedir.	 İşveren	 ve	 işçi	
arasındaki	göreli	güç	dengesinin	değişmesi,	 iş	 sözleşmesi	 türlerini	de	değiştirmektedir.	Bu	
değişimler,	 yeni	 İş	 Kanunu’na	 iki	 yeni	 iş	 sözleşmesi	 türü	 olarak	 yer	 almaktadır:	 Geçici	 iş	
ilişkisi	ve	çağrı	üzerine	çalışma.		

1990’lı	 yılların	 ardından,	 yukarıda	 belirtilen	 söylemsel	 alanda	 yaşanan	 dönüşümlerle	
uyumlu	 bir	 şekilde,	 yeni	 İş	 Kanunu	 –daha	 doğrusu	 yeni	 İş	 Kanununda	 temsillerini	 bulan	
çıkarlar-	“geçici	iş	ilişkisi”	başlıklı	bir	ilişkiyi	“keşfetmiştir”.	Daha	önce	pratiği	oluşmamış	ve	
aksi	 iddia	 edilmiş	 olsa	 da	 küresel	 ölçekte	 de	 emsali	 bulunmayan	 bir	 buluştur/keşiftir	 bu.	
Daha	 da	 ileri	 gidilip	 şu	 söylenebilir,	 bu	 “keşif”	 endüstriyel	 ilişkiler	 literatürüne	 -henüz	
girmemiş	ise-	girmelidir.	Geçici	iş	sözleşmesinin	patriyarkal	iş	hukukunun	timsali	olan	Japon	
İş	 Hukukunda	 bir	 benzeri	 vardır	 (Woodiwiss,	 1992:	 132).	 Bu	 uygulama	 Shukko	 olarak	
adlandırılmaktadır.	 Ancak	 Shukko	 uygulamasında	 işçinin	 ağırlaştırılmış	 –hatta	 sınırları	
tümden	kaldırılmış-	işverenin	buyruğuna	göre	(işin	gerekliliklerine	göre	değil)	hareket	etme	
edimi	 karşısında,	 işverenin	 hayat	 boyu	 istihdam	 sağlama	 yükümlülüğü	 bulunmaktadır.	
Bunun	 yanı	 sıra,	 Shukko	 kurumu	 işletildiğinde,	 işçi,	 işyerinde	 çalıştığı	 sürece	 karşısında	
mesul	 kişi	 olarak	 bir	 tek	 kişiyi,	 işvereni	 bulur	 (Woodiwiss,	 1992:	 132,	 141).	 Bu	 kurumun	
savunucularının,	 bu	 örnekten	 haberi	 olduğunu	 saptayamamış	 olsak	 bile,	 bu	 kimselerin	
Avrupa	örneğine	başvurdukları	bilinmektedir.	2001/23/EC	sayılı	Avrupa	Direktifi	girişimlerin	
devri	durumunda,	 işçi	haklarının	korunması	maksadına	yöneliktir.	 İşçinin	 ikili	yükümlülüğü	
kurumu	 ilgili	 direktifte	 bulunmamaktadır.	 Oysa	 ki,	 yeni	 İş	 Kanununu	 savunan	 kesimler,	
direktife	geçici	iş	ilişkisinin	evrensel	tatbikinin	kanıtı	olarak	bakmışlardır.		
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Yeni	 Kanunu’nun	 7.	 Maddesi,	 işverenlerin	 taşeronlaşma	 sisteminin	 yararlarından,	 ki	 bu	
sistem	sanayinin	tümü	için	işlevsel	değildi,	daha	fazlasına	ulaşmasını	sağladı.	Taşeronlaşma,	
sanayiye,	 büyük	 işyerlerinde	 istihdam	 edilmek	 üzere	 hazırlanmış	 vasıflı	 ya	 da	 yarı-vasıflı	
işçiler	 kazandırmak	 konusunda	 yetersiz	 kalmaktadır.	Geçici	 iş	 ilişkisinin	hayata	 geçirilmesi	
ile,	sanayi,	merkez	işçileri,	kriz	zamanlarında	ücret	ödeme	maliyetine	katlanmadan	istihdam	
etme	gücünü	elde	etmiştir.		

Bu	 husus,	 Türkiye	 sanayisinin	 örgütsel	 kalıpları	 ile	 de	 uyumlu	 gözükmektedir.	 Gruplar,	
kendilerine	bağlı	firmaların	“stok”larından	yine	kendilerine	bağlı	diğer	firmalara,	emek	gücü	
transfer	edebilmektedirler.	Dolayısıyla,	 işveren,	aynı	 iş	 sözleşmesi	 altında	 farklı	 işler	 talep	
etme	 hakkını,	 işçilere	 rağmen	 elde	 etmiştir.	 Esnekliğin	 istihdam	 yarattığı	 yolundaki	
neoliberal	iddia,	geçici	iş	ilişkisi	durumuyla	tümüyle	uyumsuzdur.	Emek	gücünü	saf	bir	meta	
olarak	 kavramsallaştıran	 üretimin	 neoliberal	 söylemi,	 Madde	 7’nin	 girişinde	 en	 net	
ifadelerinden	birisine	kavuşur.	Anılan	hükme	göre	iş	sözleşmesinin,	diğer	satış	sözleşmeleri	
gibi	üçüncü	bir	 tarafa	devredilebilmesi	mümkündür:	 “İşveren	devir	 sırasında	yazılı	 rızasını	
almak	suretiyle	bir	işçiyi,	holding	bünyesi	içinde	veya	aynı	şirketler	topluluğuna	bağlı	başka	
bir	 işyerinde	 veya	 yapmakta	 olduğu	 işe	 benzer	 işlerde	 çalıştırılması	 koşuluyla	 başka	 bir	
işverene	iş	görme	edimini	yerine	getirmek	üzere	geçici	olarak	devrettiğinde	geçici	iş	ilişkisi	
gerçekleşmiş	olur”(Madde	7).		

“İşveren	...	bir	 işçiyi	 ...	başka	bir	 işverene	...	devrettiğinde	...”.	Bu	noktada,	emek	gücünün	
kullanım	 değeri	 ile	 değişim	 değeri	 arasında	 yapılabilecek	 her	 türlü	 ayrım	 görünmez	 hale	
gelir.	Yine	bu	noktada,	emek	gücü	 ile	bir	karpuz	ya	da	başka	bir	meta	arasında	hiçbir	 fark	
yoktur.	Geçici	 iş	 ilişkisi	 ile,	 işçinin	belli	bir	 işi,	belli	bir	yerde	ve	belli	bir	 işveren	 için	yerine	
getirme	sorumluluğu,	herhangi	bir	işi,	herhangi	bir	yerde	ve	herhangi	bir	işveren	için	yerine	
getirme	 sorumluluğuna	 dönüşmüştür.	 Başka	 hiçbir	 hukuki	 metinde	 ve	 metin	 aracılığı	 ile	
emek	gücü	üzerine	böylesine	bir	denetim	kurulmamıştır.	Eğer	taşeron	dolayımı	ile	kurulan	
ücret	ilişkisine	giren	insanın	durumu	vahim	ise;	geçici	iş	ilişkisine	girenin	hukuki	durumunun	
vahameti	üzerine	söylenebilecek	kelime	sayısı	oldukça	kısıtlı	kalmaktadır.	

Geçici	 iş	 ilişkisini,	 taşeronluktan	 farklılaştıran	 diğer	 bir	 unsur,	 geçici	 iş	 ilişkisine	 girmiş	
bulunan	 işçinin	 karşılaşacağı	muhatap	bolluğudur.	Diğer	bir	 deyişle,	 geçici	 iş	 ilişkisi	 içinde	
işçi	 tek	 bir	 iş	 sözleşmesi	 ile	 iki	 işverene	 hizmet	 etmektedir.	 Madde	 7’de,	 geçici	 iş	 ilişkisi	
kurulabilmesi	 için	 işçinin	yazılı	onayının	gerektiği	ve	bu	yazılı	onayın	yeni	bir	 iş	sözleşmesi	
olarak	tanımlanabileceği	iddia	edilebilir.	Buradaki	“tuhaf”	nokta	şudur	ki;	bir	kişi,	bir	önceki	
sözleşmeyi	ortadan	kaldırmadan,	yeni	bir	sözleşme	imzalayamaz.		
	
Yeni	 İş	 Kanunu,	 işverenlere,	 yalnızca	 çağrıldıkları	 zaman	 işe	 gelecek	 işçilerle	 sözleşme	
düzenleme	 imkanını	 vermektedir.	 Yeni	 İş	 Kanunu,	 bu	 “çağrı	 üzerine	 çalışma”yı	 şöyle	
tanımlamaktadır:	 “Yazılı	 sözleşme	 ile	 işçinin	 yapmayı	 üstlendiği	 işle	 ilgili	 olarak	 kendisine	
ihtiyaç	duyulması	halinde	iş	görme	ediminin	yerine	getirileceğinin	kararlaştırıldığı	iş	ilişkisi,	
çağrı	üzerine	çalışmaya	dayalı	kısmi	süreli	bir	iş	sözleşmesidir.”(Madde	14).	Bu	yasal	biçim,	
işverene,	işçinin	ne	zaman	ve	ne	kadar	süreyle	çalışacağını	belirleme	imkanı	vermektedir.	İş	
sözleşmesinde	açık	olarak	belirtilmediği	durumlarda,	haftalık	çalışma	süresi	20	saat	olarak	
belirlenmiştir	 (Madde	 14).	 Bu	 çalışma	 biçimini,	 Yüksek	 Mahkeme,	 aksi	 takdirde	 borçlar	
hukuku	 kapsamına	 girecek	 işçilere	 koruma	 amacıyla,	 1995	 yılında,	 bireysel	 iş	 hukuku	
kapsamına	 almıştır.	 Yüksek	Mahkeme’nin	bu	 yorumu,	 çağrı	 üzerine	 çalışan	 işçilere	 kıdem	
tazminatı	talep	etme	hakkını	vermiştir.	Adli	makamların	yorumu,	yeni	İş	Kanunu’nun	kabulü	
ile	koruyucu	esaslarının	önemli	bir	bölümünü	kaybetmiştir.	Zira,	yeni	 İş	Kanunu’nun	geçici	
6.	Maddesi,	 kıdem	 tazminatı	 için	 kıdem	 tazminatı	 fonu	 kurulmasını	 öngörmektedir.	 Çağrı	
üzerine	 çalışma,	 işçiyi	 ne	 zaman	 işe	 çağırılacağını	 bilmediği	 bir	 belirsizlik	 içinde	
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bırakmaktadır.	Bunun	yanı	sıra,	bu	sözleşme,	işçiyi	özel	ve	sosyal	hayatı	olmayan	ve	her	an	
işe	çağırılmaya	hazır	bir	ekonomik	varlığa	indirgemektedir.	
	

4.	Güvencesiz	istihdam	biçimi	en	net	biçimde	kamuda	taşeronlaşma	olarak			
gözlemlenmektedir.		

Kamu	hizmetleri	işin	niteliği	dolayısıyla,	tam	zamanlı,	iş	güvenceli,	kadrolu	istihdama	sahip	
bir	 yapıdayken,	 özellikle	 2002’den	 itibaren	 kamu	 personel	 rejimi	 iktidar	 döneminde	
Uluslararası	 sözleşmelere,	 Anayasaya	 ve	 yasalara	 aykırı	 bir	 şekilde	 yeniden	
yapılandırılmaktadır.	

Devleti	 bir	 işletme	 olarak	 gören	 iktidar,	 kamu	 hizmetine	 sadece	 karlılık,	 verimlilik	
penceresinden	 bakarak	 emekçinin	 alın	 terini	 bir	 tasarruf	 konusu	 haline	 getirdi.	 Kamuda	
kadrolu	 işçi	 sayısını	 ve	 hizmetli	 sayısını	 azaltarak,	 kamuda;	 işçilik	maliyetlerini	 düşürmeyi,	
işgücünü	parçalayarak	örgütsüz,	kontrol	edilebilir	bir	istihdam	yapısı	yaratmayı	hedefledi.	

Kamu’da	 atipik	 istihdam	biçimleri	 ile	 güvencesiz,	 esnek	 ve	 kuralsız	 çalışma	biçimleri;	 yeni	
kadrolar	 açmayarak,	 emekli	 etme,	 yerine	 yeni	 atama	 yapmama,	 sözleşmeli	 istihdam	 ve	
ihale	sistemi	ile	hizmetleri	özel	sektöre	gördürme	ve	şirketleşme	ile	yaygınlaştırıldı.		

Anayasaya	ve	657	sayılı	devlet	memurları	kanununa	göre	bir	yıldan	az	süreli	veya	mevsimlik	
hizmetler	için	öngörülen	657	sayılı	yasanın	4/C	hükmü,	süreklilik	arz	eden	istihdam	şekline	
dönüştürüldü.	Bugün	TEKEL	işçisinin	zorlaması	ile	yapılan	tüm	iyileştirmelere	rağmen,	fiilen	
örgütlenme	ve	toplu	sözleşme	hakları	olmayan	4/C	statüsü	en	acımasız	istihdam	şeklidir.	

	
5.	Kamuda	taşeronlaşmanın	önündeki	engeller	bir	bir	kaldırılmaktadır.	

	

İktidar,	 4857	 sayılı	 İş	 Kanunu'nun	 alt	 işvereni	 düzenleyen	 2.	 maddesinde	 yapılan	
değişiklikler	ve	son	olarak	01.07.2006	tarihli	ve	5538	sayılı	Kanun	ile	yaptığı	düzenlemeyle,	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	 ihale	vermek	suretiyle	yaptırdıkları	 işlerde,	 işçilikten	doğan	
bütün	“sorunlardan”	büyük	oranda	arındırdı.3	

Kamu	İhale	Kanunu	ile	yapılan	düzenlemeyle,	bütün	işlerin	hizmet	alımı	yoluyla	yaptırılacağı	
konusunda	kamu	idarelerine	yetki	verildi.	

5393	 sayılı	 Belediye	 Kanununda	 67	 maddesinde	 yapılan	 düzenleme	 ile	 Belediyede	
“…belediye	meclisinin,	 belediyeye	bağlı	 kuruluşlarda	yetkili	 organın	 kararı	 ile	park,	bahçe,	
sera,	refüj,	kaldırım	ve	havuz	bakımı	ve	tamiri;	araç	kiralama,	kontrollük,	temizlik,	güvenlik	
ve	yemek	hizmetleri;	makine-teçhizat	bakım	ve	onarım	işleri;	bilgisayar	sistem	ve	santralleri	
ile	 elektronik	 bilgi	 erişim	hizmetleri;	 sağlıkla	 ilgili	 destek	hizmetleri;	 fuar,	 panayır	 ve	 sergi	
hizmetleri;	baraj,	arıtma	ve	katı	atık	tesislerine	ilişkin	hizmetler;	kanal	bakım	ve	temizleme,	
alt	yapı	ve	asfalt	yapım	ve	onarımı,	trafik	sinyalizasyon	ve	aydınlatma	bakımı,	sayaç	okuma	

																																																													

3	2006	yılında	4857	sayılı	İş	Kanununun	2.	Maddesine	5538	sayılı	Kanunla14	iki	fıkra	eklenmiştir.	
Kanuna	 veya	 kanunun	 verdiği	 yetkiye	 dayanılarak	 kurulan	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	 ile	 bunların	 doğrudan	
veya	 dolaylı	 olarak	 sermayesinin	 en	 az	 yüzde	 ellisine	 sahip	 oldukları	 ortaklıklarda,	 4734	 sayılı	 Kamu	 İhale	
Kanunu	 veya	 diğer	 kanun	 hükümleri	 çerçevesinde,	 hizmet	 alımı	 amacıyla	 yapılan	 sözleşmeler	 gereğince,	
yüklenici	aracılığıyla	çalıştırılanlar,	bu	şekilde	çalışmış	olmalarına	dayanarak,	bu	kurum,	kuruluş	ve	ortaklıklara	
ait	kadro	veya	pozisyonlara	atanmaya,	bunlara	ait	işyerlerinin	kadro	veya	pozisyonlarında	çalışanlar	için	toplu	iş	
sözleşmesi,	personel	 kanunları	 veya	 ilgili	 diğer	mevzuat	hükümlerine	göre	belirlenen	her	 türlü	mali	haklar	 ile	
sosyal	yardımlardan	yararlanmaya	hak	kazanamayacakları	hükmü	getirilmiştir.	
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ve	 sayaç	 sökme-takma	 işleri	 ile	 ilgili	 hizmetler;	 toplu	 ulaşım	 ve	 taşıma	 hizmetleri;	 sosyal	
tesislerin	işletilmesi	ile	ilgili	 işler…	 ihale	yoluyla	üçüncü	şahıslara	gördürülebilir.”	hükmü	ile	
aksi	yöndeki	bütün	yargı	kararları	yasa	ile	aşıldı.	
	
Genel	 olarak	 tüm	 kamu	 kesiminde,	 ama	 özellikle	 yerel	 yönetimlerde	memurluk	 ve	 işçilik	
sistemi,	geçici	işçilik	şirketleşme	hizmet	alımı	uygulaması	ile	daraltıldı.	

Taşeronlaştırma	 işçilerin	 seçiminde	 vasıf/liyakat	 esası	 yerine	 tanıdıklık,	 partidaşlık	 ve	 sair	
yanaşma	ilişkilerini	öne	çıkaran	bir	istihdam	stratejisi	olarak	siyasi	anlamlar	edindi.	İktidar,	
bir	 yandan	 kamuda	 taşeronlaştırma	 ile	 hizmetleri	 genelden	 yerele	 özelleştirip	 kamu	
hizmetini	 paralı	 hale	 getirirken,	 diğer	 yandan	 da	 ihale	 yöntemini	 kamu	 kaynaklarını	
parçalayarak,	 eş,	 dost	 ve	 partililerini	 zenginleştirmenin	 bir	 aracı	 olarak	 kullandı.	 İhale	
kanunu	 başta	 olmak	 üzere,	 ilgili	 yasal	 düzenlemeler	 iktidarın	 tercihleri	 doğrultusunda	
sürekli	değiştirildi.	

İktidarın	 taşeronlaştırma	 karşısında	 sınır	 tanımaz	 cüreti,	 özel	 sektörü	 de	 daha	 bir	
cesaretlendirdi.	Özel	 sektör,	 iktidarın,	 açtığı	 bu	 kulvardan	giderek	 kamuya	göre	daha	ağır	
koşullarda	ve	güvencesiz	çalışmak	zorunda	bırakılan	milyonlar	yarattı.	

Bugün	 Tuzla’da	 madenlerde	 yaşanan	 iş	 kazaları,	 hiçbir	 yasal	 düzenlemeye	 dayanmayan	
günde	 12-14	 saat	 işçilerin	 çalıştırılması,	 bu	 vahşi	 taşeronlaştırma	 uygulamasının	
yansımasıdır.	

6.	Kamuda	taşeron	sayısı	her	geçen	gün	artmaktadır.	
	

a.	 Kamuda	 istihdam	 alanındaki	 parçalanma,	 resmi	 istatistiklere	 de	 yansımaktadır.	 Bütçe	
Mali	 Kontrol	 Genel	 Müdürlüğü	 istatistikleri	 esas	 alındığında	 2009	 yılında	 kamuda	 Kamu	
İktisadi	 Teşekkülleri,	 Belediyeler	 ve	 İl	 özel	 idareleri	 hariç	 serbest	 kadro	 sayısı	 2007	 yılına	
göre	 sadece	 yüzde	 1,8	 artış	 gösterirken,	 sözleşmeli	 personel	 sayısı	 120	 binden	 202	 bine	
çıkarak	yüzde	67	oranında	bir	yükseliş	göstermiştir.	
	
Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	 Bakanı	 Ömer	 Dinçer	 1	 Temmuz	 2009’da	 bir	 soru	 önergesine	
verdiği	 yanıtında,	 kamuda	 çalıştırılan	 taşeron	 işçi	 sayısının	 174	 bin	 857	 olduğunu	
belirtmiştir.		
	
Taşeron	işçilerin	bakanlıklara	dağılımı	şöyledir.		
Sağlık	Bakanlığı	bünyesinde		 	 	 	 	 108	bin	242		
Sosyal	Hizmetler	ve	Çocuk	Esirgeme	Kurumu’nda	 	 10	bin	239	
Karayolları	Genel	Müdürlüğü			 	 	 	 	7	bin	429	
Türkiye	Kömür	İşletmeleri’nde	taşıma,	dekapaj,	 	 	6	bin	678	
tamir,	bakım,	onarım,	patlatma	lavvar,	torbalama,	
kribilaj	işleri,	kömür	üretimi	ile	idari	ve	sosyal	işlerde	
Elektrik	Üretim	A.Ş.	Genel	Müdürlüğü’nde		 	 	 4	bin	603	
Türkiye	Elektrik	İletim	A.Ş.	Genel	Müdürlüğü’nde	ise		 	 3	bin	819		
Genel	Kurmay	Başkanlığı’nda																					 	 	 2	bin	16		
	
Bu	durumda,	bugün	gelinen	noktada,	KİT	sisteminde	kadrosuz	emekçi	istihdamı	artık	genel	
bir	istihdam	politikası	iken,	kadrolu	olmak	istisnadır.	
	

	 		b.	Eğitimde	taşeronlaşma	artmaktadır.	
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Eğitim	sektörü	kuralsız	ve	atipik	istihdam	biçimlerinin	en	yaygın	olduğu	sektörlerden	biridir.	
Öğretmenler,	kadrolu,	sözleşmeli,	geçici	sözleşmeli,	vekil	ve	ücretli	olarak	5	 farklı	biçimde	
istihdam	edilmektedir.	

Haziran	2009	itibari	ile	Genel	Bütçeli	İdarelerdeki	sözleşmeli	personelin	yüzde	52’si	(52	bin	
319	 kişi),	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 bünyesindedir.	 Bu	 sayı	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 İç	 Denetim	
Birimi	Başkanlığı	2009	Yılı	Faaliyet	Raporu’na	göre	şubat	2010’da	73.950’ye	ulaşmıştır.	Buna	
göre	 sözleşmeli	 personel	 sayısı	 2007	 yılından	bu	 yana	Milli	 Eğitim	 alanında	 3,64	 kat	 artış	
göstermiştir.	
		
c.	Sağlıkta	taşeronlaşma	artmaktadır.	

Sağlık	 sektörü	 de	 kamuda	 taşeronlaştırmanın	 yaygın	 olduğu	 bir	 alandır.	 Sağlık	 Bakanlığı	
2010	Mali	 Yılı	 Bütçesi	 TBMM	 Genel	 Kurul	 sunumunda,	 AKP	 hükümetlerinin	 2003’ten	 bu	
yana	 yürüttüğü	 sağlıkta	 dönüşüm	 programı	 çerçevesinde	 hizmet	 alımı	 ile	 temin	 edilen	
personel	sayısının	11	binden	116	bine	çıktığı	açıklanmıştır.	
	

									d.	Belediyeler	ve	il	özel	idarelerinde	taşeronlaşma	artmaktadır.	
	
Özel	 idare	 ve	 belediyelerde	 toplam	 298.270	 kadrolu	 kamu	 işçisi	 çalışmaktadır.	 Bunların	
41.012’si	 il	 özel	 idarelerinde,	 242.755’i	 Belediyeler	 ve	 Bağlı	 Kuruluşları	 İle	 Mahalli	 İdare	
Birliklerinde,	14.503’ü	Belediye	İktisadi	Teşekkülleri’nde	çalışmaktadır.	
	
Diğer	 yandan,	belediyelerde	de	 sözleşmeli	 çalışma	hızla	 yaygınlaşmaktadır.	 Kadrolu	 kamu	
emekçilerinin	 sayısı	 2007	Haziran’ından,	2009	yılının	aralık	 ayına	değişmezken,	 sözleşmeli	
kamu	emekçilerinin	sayısı	aynı	dönemde	5	kat	artarak	4	bin	812’den	21	bin	705’e	çıkmıştır.		
Yerel	yönetimlerde	çalışan	taşeron	işçi	sayısı	tam	olarak	bilinmemekledir.	

	

Tablo	16.	Belediyelerin	Toplam	Kadrolu-Vizeli	Çalışan	Sayısı	(2010)	

BÜTÇE TÜRÜ 
Kadrolu  

Personel 

Sözleşmeli 
Personel   

 İşçi Geçici 

 
Personel 

Diğer Toplam 
Sürekli 
İşçi 

Geçici 
İşçi 

İL ÖZEL İDARELERİ 8.220 1.125 30.974 662 0 31 41.012 

BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI 
İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 81.067 11.210 129.422 19.825 0 1.231 242.755 

B.İ.T.LER (BELEDİYE İKTİSADİ 
TEŞEKKÜLLERİ) 8.751 53 4.584 777 0 338 14.503 

  98.038 12.388 164.980 21.264 0 1.600 298.270 

Kaynak:BÜMKO 2010 Mart sayıları  

		

e.	 Kamu’da	hizmet	alımı	 ile	 çalışan	 taşeron	 işçiler	 izin	 ve	 kıdem	 tazminatında	hak	 kaybına	
uğramaktadır.	

Kamuda	hizmet	alım	ihaleleri	ile	yapılan	taşeronlaştırma,	uygulamada	gerçek	anlamda	bir	alt	
işveren	 ilişkisi	 gibi	değildir.	 İşçilerin	 sevk	 ve	 idaresi	 ve	denetimleri	 alt	 işverenler	 tarafından	
değil,	kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	yöneticileri	tarafından	yapılmaktadır.	
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Bu	nedenle	de,	kamu	kurum	ve	kuruluşlarında	hizmet	alım	ihaleleri	kapsamında	çalıştırılan	
alt	 işveren	işçilerinin	önemli	sorunları	vardır.	Mevzuat	gereğince	bir	 işçinin	yıllık	ücretli	 izne	
hak	kazanabilmesi	 için	bir	 yıllık	 çalışma	 süresini	doldurması	 gereken	 işçi	her	yıl	 ihaleyi	bir	
başka	 gerçek	 ve	 tüzel	 kişinin	 aldığı	 bir	 işyerinde	 çalıştığı	 için	 yıllık	 ücretli	 izinlerini	
kullanamamaktadır.	

İşçiler	her	ihaleyi	alanların	yanında	hizmetleri	ayrı	ayrı	değerlendirildiğinden	bazen	bir	veya	
iki	gün	eksik	çalışma	ile	bir	yılı	dolduramadıkları	için	kıdem	tazminatı	hakkından	da	yoksun	
kalmaktadırlar.	

İnsanları,	 kıdem	 tazminatlarından,	 yıllık	 ücretli	 izin	 haklarından,	 sendikal	 haklarından,	 sürekli	
çalışma	olanağından	yoksun	bırakarak	kamudaki	işgücü	maliyetini	düşürmeye	çalışmak,	sağlıklı	
bir	 sosyal	politika	yaklaşımı	değildir.	Bunun	yerine	kamuda	 istikrarlı	bir	personel	politikası	
izlenmelidir.	

f.	Son	kabul	“Bazı	Alacakların	Yeniden	Yapılandırılması	 ile	Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	
Sigortası	 Kanunu	 ve	 Diğer	 Bazı	 Kanun	 ve	 Kanun	 Hükmünde	 Kararnamelerde	 Değişiklik	
Yapılmasına	Dair	Kanun”	kısa	adıyla	Torba	Yasanın	166.	maddesi	onbinlerce	belediye	işçisi	
sürgün	edilecektir.		

İlgili	 madde	 174	 bin	 belediye	 işçisi,	 hiçbir	 objektif	 kritere	 dayanmadan;	 kıdemlerine,	
vasıflarına	 eğitim	 düzeylerine	 ve	 halen	 ikamet	 ettikleri	 il,	 ilçe	 ve	 belde	 göz	 önüne	
alınmadan,	 işçilerin	 rızalarını	 almadan,	 Türkiye	 çapındaki	 karakollarda	 ve	 okullarda	
HİZMETLİ	 olarak	 çalışmasını	 düzenlemektedir.	 İlgili	 madde,	 belediye	 işçilerinin	 eğer	 5	 iş	
günü	 içinde	 gönderildikleri	 işyerlerini	 kabul	 etmezse	 iş	 sözleşmelerini	 feshedileceğini	
düzenlemektedir.	

		
Bu	düzenleme	ile	on	binlerce	belediye	işçisi	sözleşmeleri	bittikten	sonra,	toplu	sözleşmesiz	
sendikasız	 bir	 yaşama	 mahkûm	 etmektedir.	 Anılan	 düzenleme,	 işçilerin	 yasalardan	 ve	
çalışma	 hayatından	 kaynaklanan	 tüm	 kazanılmış	 haklarını	 ortadan	 kaldırmaktadır.	 Bu	
düzenlemenin	 yasalaşması	 özel	 kamu	 farklı	 işyerlerinde	 çalışan	 aileleri	 dağıtacak	 aile	
birliğini	bozabilecek	bir	düzenlemedir	ve	hukuk	dışıdır.	
	

Torba	 yasanın	 166.	maddesi,	 Anayasa’nın	 2.	 (Sosyal	 Hukuk	 Devleti	 ilkesi)	 ve	 5.	 (Devletin	
Temel	amaç	ve	görevleri)	maddelerine	açıkça	aykırıdır	

g.	Torba	Kanunun	104	maddesi	ile	kamuda	“görev	yerine	bağlı	olmaksızın	çalışma”	
getiriliyor	İfadesi	kullanılarak	4-C’li	çalışma	statüsünün	kamuda	yaygınlaştırılmaya	
çalışılmaktadır.	

h.Torba	Kanun,	kamuda	“geçici	görevlendirme”	uygulaması	ile	sürgün	vb.	politikaların	önü	
açılmaktadır.		

Torba	Kanunun	115.	maddesi	 ile	657	sayılı	Yasanın	Ek	8.	maddesi	değiştirilerek	“Kurumlar	
arası	geçici	 süreli	görevlendirme”	başlığı	altında	“diğer	kamu	kurum	ve	kuruluşlarında	altı	
aya	kadar	geçici	süreli	olarak	görevlendirilebilir”	hükmü	getirilerek	siyasi	ve	idari	istismara	
açık	 bir	 uygulamaya	 geçilmektedir.	 Torba	 yasa	 ile	 Memurun	 onayı	 dışında	 yapılacak	 bu	
görevlendirme,	 çeşitli	 nedenlerle	 “istenmeyen”	 personelin	 başka	 kurum	 ve	 illere	
gönderilmesinin	önünü	açmaktadır.		
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7.Güvencesiz	 çalışmanın	 üçüncü	 boyutu,	 işten	 çıkarılmanın	 çok	 kolay	 olmasıdır	 ve	 son	
yıllarda	işten	çıkarılanların	sayısı	her	geçen	gün	artmaktadır.		

a.	 Giderek	 çalışanların	 daha	 küçük	 bölümünü	 oluşturan	 görece	 güvenceli	 çalışanlar	 ise	
uluslararası	 standartlardan	 uzak	 bir	 iş	 güvencesi	 ile	 güvencesizliği	 farklı	 bir	 boyutta	
yaşamaktadırlar.	Sermaye	en	ufak	bir	sıkıntıda	ilk	olarak	işçi	çıkarmayı	düşünmektedir.		

	 	

Tablo	17.	İşten	Çıkarılan	Sayısı	

		

İşten	
Çıkarılan	
Sayısı	

2002	 906727	

2003	 166252	

2004	 213751	

2005	 249707	

2006	 241054	

2007	 238138	

2008	 365519	

2009	 727613	

	 Kaynak:	Hanehalkı	Bütçe	Anketleri	

Tablo	17,	2002	ile	2009	arasında	işten	çıkarılanları	göstermektedir.	Özellikle	2002	için	bu	sayı	
900	 binin	 üzerindedir.	 Krizin	 etkilerinin	 Türkiye’ye	 ulaşmasından	 hemen	 önceki	 yıl	 olan	
2008’de	is	bu	sayı	365	bin	seviyesine	yeniden	yükselmiştir.	2009	yılında	ise	işten	çıkarılanların	
sayısı	727	bin	civarındadır.	Aslında	bu	rakam	tüm	işten	çıkarılanları	kapsamamaktadır;	sadece	
işten	çıkarılanları	ve	bir	daha	iş	bulamayanları	kapsamaktadır.	Aynı	yıl	 içinde	iş	değiştirdiğini	
belirtenlerin	sayısı	1258	bin	civarındadır.	 İş	değiştirdiğini	belirtenlerin	sayısı	 ise	yaklaşık	900	
bin	civarındadır.	Kapitalist	krizin	 faturasını	kimler	öder	sorusuna	verilecek	cevap	bu	tabloyu	
dikkate	almak	durumundadır.		

b.	 İşgücü	 maliyetini	 düşürmek	 rekabetçiliğin	 yegane	 unsuru	 olarak	 sunulamaz.	 Taşıma,	
enerji,	 araştırma-geliştirme	 ve	 hammadde	 temininde	 mevcut	 kapasitenin	 artırılması	 için	
gereğinin	yapılmadığı	durumlarda	işgücü	maliyetini	kısmaya	yönelik	politikaların	gayrımeşru	
sayılması	gerekmektedir.		

8.	Güvencesiz	çalışma	işçi	sınıfının	özsaygısını	zedelemektedir.		

a.	Türkiye’de	işçileri	özsaygı	yitimine	getiren	süreç,	güvencesiz	çalışmadır.	Yaygınlaşan	
sık	 sık	 iş	 değiştirme,	 “hayatta	 dikiş	 tutturamamış”	 gözüyle	 bakılmayı	 yaratmaktadır	
(Özuğurlu,	2010).		

b.	Özsaygı	yitimine	yönelik	önemli	saptamalar	yapan	Özuğurlu	(2010:	52)’nun	sözleri	
ile:	
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“Dikkat	 çekmek	 isterim	 ki,	 bugün	 Türkiye’de	 emekçi	 sınıf	 davranışının	
açıklayıcı	kodu	“korku”dur.	Bu	kod’u	emekçiler,	katmanlı	olarak	kullanırlar.	İlk	
katmanda	duyulan	korku,	işinden	olmak	ve	iş	bulamamaktır.	Daha	derinde	ise	
üstlendiği	 temel	 rolün	 (hayırlı	 evlat,	 kıymetli	 eş,	 koruyucu	 ebeveyn	 vb.)	
gereklerini	yerine	getirememe	korkusu	yer	alır.	Psikolojinin	terimleri	ile	ifade	
etmek	gerekirse,	söz	konusu	olan	‘öz-saygı	yitimi”	gibi	bir	büyük	korkudur.”	

Özsaygı	yitimi,	boyun	eğmeyi	ve	itaati	yaratır.		

c.	İşsizliğin	işsizin	hatası	olduğu	yönündeki	iddialar	en	başından	reddedilmeli,	işsizliğin	
toplumun	 sorunu	 olduğu,	 bir	 başarısızlık	 söz	 konusu	 ise	 başarısızlığın	 ekonomi	
politikalarını	üretenlere	ait	olduğu	ortaya	konulmalıdır.	

		

9.	İş	Kanunu’nda	işten	çıkarma	konusunda	emek	aleyhine	düzenlemeler	yoğunluktadır.		

	 İş	 ilişkisinin	 işveren	 tarafından	 sonlandırılması	 ile	 neticelenen	 olayların	 ve	 bunların	 hukuki	
formülasyonlarının	düzenlenmesinde	kullanılan	maddeler	arasında	en		 önemlileri	 iş	 ilişkisinin	
biçiminin	 saptandığı	 8-16	 arasındaki	 maddeler	 ve	 feshin	 düzenlendiği	 17-29.	 maddelerdir.	
Aşağıda,	ne	yapmalı	başlığı	altında	yeri	geldikçe	bu	maddelere	değinilecektir.		

		 	

NE	YAPMALI?	

1.	Kayıtdışı	kayıt	altına	alındığında	ekonomi	çökmeyecektir.	

Bu	 bölümde	 Türkiye	 ekonomisi	 için	 toplam	 istihdamın	 %	 75.0’inden	 fazlasını	 oluşturan	
sanayi	 ve	 hizmetler	 sektöründeki	 kayıtdışılığın	 kayıt	 altına	 alınması	 durumunda	 üretim	
süreçlerinin	 ne	 şeklide	 etkileneceği	 bu	 çalışmada	 EK	 I’de	 detaylandırılan	 Sosyal	 Hesaplar	
Matrisi	(SHM)	ve	SHM	Çarpan	Analizi	metotlarından	yararlanılarak	ele	alınacaktır.		

Tablo	18’de	Türkiye	ekonomisi	 için	2008	yılı	 verilerine	göre	dört	ana	gruba	ayrılan	üretici	
sektörlerde	toplam	üretim	değerleri,	üretim	değerlerinin	ana	kalemleri	ve	toplam	istihdam	
ve	kayıtdışı	istihdam	oranları	verilmektedir.	Buna	göre	örneğin	tablonun	ilk	sütunu	bize	şu	
bilgileri	 sunmaktadır:	 2008	 yılında	 Türkiye	 ekonomisinde	 Tarım	 sektörü	 toplam	 154.1	
milyar	 TL’lik	 üretim	 gerçekleştirmiş,	 bu	 brüt	 üretim	 değerinin	 ise	 yaklaşık	 %	 33.2’si	 bu	
sektörün	 üretiminin	 gerçekleştirilmesinde	 ara	mal	 kullanımına	 karşılık	 gelen	 değer	 olarak	
kaydedilmiştir	 (Ayrıca	 bakınız	 Tablo	 Ek	 1).	 Tarım	 sektöründe	 toplam	 üretim	 değerinin	 %	
66.8’i	 bu	 sektörün	 katma	 değer	 payıdır.	 Toplam	 faktör	 ödemelerinin	 emek	 ve	 sermaye	
arasındaki	paylaşımı	 ise	%	16.2	 ve	%	83.8	olarak	belirlenmektedir.	Benzer	 şekilde	 toplam	
katma	 değer	 üretimi	 içerisinde	 sermayenin	 payı	 sanayi	 sektörü	 için	 %	 67.6,	 hizmetler	
sektörü	içinse	%	58.0	olarak	belirlenmektedir.		

Toplam	 istihdamın	 sektörel	 dağılımı	 açısından	 Tablo	 18	 incelendiğinde	 sanayi	 sektörü	
istihdam	ettiği	yaklaşık	5.5	milyon	kişi	ile	toplam	istihdamın	%	25.8’ini	oluştururken	hizmet	
sektörü	de	10.6	milyon	kişi	 ile	toplam	istihdamın	yarısını	 içermektedir.	Ekonominin	üretici	
sektörlerinde	toplam	istihdam	içerisinde	kayıtdışılık	oranı	da	Tablo	18’de	yer	almaktadır.	Bir	
önceki	bölümde	sunulan	veriler	ışığında	çalışmanın	bu	bölümünde	yapılan	hesaplamalarda	
kayıtdışı	istihdam	oranı	sanayi	için	yaklaşık	%	23.0,	hizmetler	sektörü	için	de	yaklaşık	%	35.0	
olarak	 kullanılmıştır.	 Kayıtdışı	 ücret	 ise	 formel	 ücretin	 %	 60.0’ı	 olarak	 varsayılmıştır.	 Bu	
değerler	 ışığında	 Tablo’da	 sonraki	 2	 satır	 toplam	 ücret	 ödemelerinde	 formel	 ve	 kayıtdışı	
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paylarını	vermektedir.	Buna	göre	kayıtdışı	ücret	ödemelerinin	toplam	ücret	ödemelerindeki	
payı	sanayi	için	%	20.4,	hizmetler	içinse	%	12.8	olarak	belirlenmektedir.		

Tablo	18’deki	son	grup	satır	bilgisi	ise	toplam	istihdamın	yaklaşık	%	76’sını	oluşturan	sanayi	
ve	hizmetler	sektöründe	 istihdamın	kayıt	altına	alınması	durumunda	ortaya	çıkacak	 resim	
verilmektedir.	 Buna	 göre	 işveren	 prim	 ödemeleri	 de	 dahil	 olmak	 üzere	 bu	 iki	 sektördeki	
istihdamın	 tamamının	 kayıt	 altına	 alınması	 ve	 kayıtlı	 işgücüne	 verilen	 ücret	 üzerinden	
ödeme	 yapılması	 durumunda	 işgücü	 maliyetinin	 toplam	 faktör	 ödemelerindeki	 payı	
hizmetler	 için	 yaklaşık	 5	 puan	 artarak	 %	 	 32.4’den	 %	 	 37.7,	 sanayi	 içinse	 %	 42.0’den	 %	
54.3’e	 yükselecektir.	 Bu	 iki	 sektör	 için	 istihdamın	 kayıt	 altına	 alınması	 durumunda	da	 kar	
payı	ücret	payının	oldukça	üzerinde	kalacaktır.			

Buna	karşılık	sanayi	ve	hizmetler	sektöründeki	istihdamın	kayıt	altına	alınması	durumunda	
işverenin	 SGK	 primleri	 dahil	 vergilerde	 de	 sırası	 ile	%	 53.0	 ve	%	 30.0	 oranlarında	 artışlar	
gerçekleşecektir.			

Tablo	18.	Türkiye	SHM,	2008:	Üretim	ve	Birincil	Bölüşüm	(bin	TL)	

Tarım Enerji Hizmetler Sanayi Toplam

Tarım 22,052,998 119,124 7,223,057 60,229,656 89,624,835

Enerji 3,671,809 49,183,657 31,810,281 23,245,734 107,911,481

Hizmetler 11,960,988 7,668,147 225,422,080 123,409,053 368,460,268

Sanayi 13,509,632 5,161,299 91,780,605 317,107,698 427,559,234

Üretim Faktörü İşgücüne Yapılan Ödemeler 12,821,258 7,752,206 143,479,956 70,906,018 234,959,439
İş letme Artığı 78,850,353 20,558,590 355,526,024 116,293,372 571,228,339

Sosyal Güvenlik Primleri 2,377,814 1,437,714 26,609,605 13,150,138 43,575,271
Üretim Üzerindeki Net Vergiler 1,733,967 587,070 5,699,795 2,760,561 10,781,392

Toplam Üretim Değeri 154,093,646 95,771,438 937,191,589 757,033,396 1,944,090,069

Toplam Katma Değer 102,898,218 33,639,210 580,955,567 233,041,255 950,534,251
  
Bilgi İçin:
Toplam Faktör Ödemelerinde Pay* (%)
     Emek 16.16 30.89 32.36 41.95 29.14
     Sermaye 83.84 69.11 67.64 58.05 70.86

İstihdam (milyon kişi) 5,016 91 5,476 10,611 21,194
    Kayıtdışı(%) 88.3 - 22.9 34.8 45.3

Toplam İşgücü Maliyeti İçindeki Pay (Kayıtdışı Ücret %60)
    Formal 30.9 87.2 79.6 72.0
    Kayıtdışı(%) 69.1 12.8 20.4 28.0

Kayıt Dışı Kayıt Altına Alınırsa (Sanayi ve Hizmetler)
Toplam Faktör Ödemelerinde Pay* (%)
     Emek 37.7 54.3 44.5
     Sermaye 62.3 45.7 55.5

* İşveren SGK prim dahil

ÜRETİCİ SEKTÖRLER

A
ra M

al K
ullanım

ı

	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	
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2.	Kayıtdışını	arttıran	küresel	meta	zincirlerine	eklemlenme	yerine	farklı	sanayi	politikaları	
üretilmelidir.	

1960’ların	 sonlarından	 itibaren	 korumasız	 emekçilerini	 aşırı	 sömürü	 koşullarına	 maruz	
bırakarak	 belirli	 bir	 birikim	 elde	 eden	 ülkeler	 bugün	 Uluslararası	 Para	 Fonu	 ve	 Dünya	
Bankası’nın	diretmeleriyle	birbirine	rakip	hale	gelmişlerdir.	Anılan	rekabet	en	kötü	çalışma	
koşullarına	 doğru	 çılgınca	 bir	 yarışla	 sonuçlanmaktadır.	 Aşırı	 sömürü	 yoluyla	 elde	 edilen	
değerin	çok	küçük	bir	kısmı	üretimin	gerçekleştirildiği	ülkede	kalmakta,	sosyal	yaşantının	ve	
doğanın	 tahribinin	 yükünü	 emeği	 sömürten	 ülke	 çekerken,	 karlar	 uluslararası	 şirketler	
dolayımı	 ile	 merkez	 ekonomilere	 gitmektedir.	 Yeni	 sanayileşen	 ülkeler	 1997-1998	 Asya	
krizinin	ardından	bir	daha	toparlanamamış	görünmektedirler.	Bu	koşullar	altında	Türkiye’de	
ekonomi	 politikalarını	 üreten	 birey,	 grup	 ve	 makamlar	 uluslararası	 rekabet	 kapasitesini	
artırmak	 için	 emek	 gücü	 maliyeti	 dışında	 kalan	 üretim	 unsurları	 üzerinde	 yoğunlaşmak	
durumundadırlar.	 Emek	 gücü	 maliyeti	 hususunda	 ise	 yeniden	 üretim	 alanına	 giren	
kalemlerin	 ucuzlatılması	 (barınma,	 eğitim,	 sağlık	 gibi	 kamusal	 hizmetlerin	 bedelsiz	
sağlanması)	ve	vasıf	kazandırıcı	çalışmaların	(mesleki	eğitim	ve	meslek	içi	eğitim)	artırılması	
gerekmektedir.		

3.	Kayıtdışı	çalışmanın	ispatı	yasal	düzenlemelerde	kolaylaştırılmalıdır.		

Bugünkü	mevzuatımıza	göre	kayıt	dışı	iş	ilişkisi	kurmak	bir	suç	değildir.	Hali	hazırda	işverenler	
-kayıt	dışı	 iş	 ilişkisi	kurmak	nedeniyle	değil-	bildirimde	bulunmamak	nedeniyle	afaki	bir	para	
cezası	 ödemektedirler.	 Bu	 bağlamda	 ağır	 çalışma	 saatlerine	 imkan	 veren	 (aşırı	 sömürü	
koşullarını	yaratan),	işvereni	pek	çok	insani	ve	yasal	sorumluluktan	kurtaran	kayıtdışı	çalışma	
ilişkisi	bir	suç	haline	getirilerek	yasaklanmalı;	bu	 ilişkiyi	kuran	 işverenlere	salt	para	cezası	 ile	
kalmayan	 müeyyideler	 tatbik	 edilmelidir.	 Suçun	 tekrarlanması	 durumunda	 müeyyideler	
ağırlaştırılmalı;	 suçun	 tespiti	 ile	 yetkili	 organların	 siyasi	müdahalelerden	uzak	 tutulması	 için	
gerekli	 düzenlemeler	 yapılabilmeli	 (ilgili	 kurumlara	 otonomi	 verilebilmeli)	 ve	 denetçi	
personelin	 (müfettişlerin	 ve	 gerektiğinde	 diğerlerinin)	 sayısı	 esaslı	 bir	 şekilde	 arttırılmalıdır.	
Ayrıca	 suçun	 ispatı	 için	 gerekenler	 suçun	 işlendiği	 koşullarla	 uyumlu	 olarak	 yeniden	
düzenlenmelidir.		

4.	Çalışma	yaşamının	denetimi	gereklidir.	

a.	İşçi	hakları	gözlem	komiteleri	kurulabilir.	

b.	 Teftiş	 Kurulları	 yeni	 yapılanmalara	 gitmelidir	 (demokratik,	 ağ	 tipi)	 Sigortalar	 kurumuna,	
içişleri,	 adalet	 ve	 çalışma	bakanlıklarına	 ve	 diğer	 devlet	 organlarına	 bağlı	 teftiş	 heyetlerinin	
ortak	çalışması	için	genel	bir	düzenleme	önerilebilir.		

c.	 Çocukların	 korunmasına	 yönelik	 tedbirler	 arttırılmalı,	 devlet	 gerektiğinde	 çalıştırılan	
çocuğun	vasisi	olabilmelidir.	Bu	son	durum	için	kimsesiz	çocuklar	dahil	olmak	üzere	çocukların	
bakımı	 için	 yapılan	 harcamalar	 gerekli	 kurumsal	 düzenlemelerin	 kapasitesiyle	 birlikte	 esaslı	
olarak	arttırılmalıdır.	İlgili	kurumlarda	kamuoyu	denetimi	için	gerekli	şeffaflıklar	sağlanmalıdır.		

5.	 Güvencesiz	 istihdam	 biçimleri	 ve	 özellikle	 taşeronluk	 müessesesi	 emek	 lehine	 tekrar	
düzenlenmelidir.		
	

a. Başta	sözleşmeli	personel	olmak	üzere	kamuda	çalışan	tüm	kesimler	işçi	memur	ayrımı	
yapmadan	kadroya	alınmalıdır.		

	
b. Kamunun	yüzbinleri	bulan	kadro	açığı	derhal	giderilmelidir.	
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c. Anayasa’nın	90.	maddesi	gereği	yapılarak,	Uluslararası	Çalışma	Örgütünün	94	No.lu	ILO	

sözleşmesi	uygulanmalıdır.		
	

d. Başta	eğitim,	sağlık	ve	belediyeler	olmak	üzere	kamu	idarelerini	kadrosuzluk	nedeniyle	
ihaleye	 zorlayan,	 atipik	 istihdam	 biçimlerine	 olanak	 tanıyan	 yasal	 düzenlemeler	 iptal	
edilmelidir.		

	

e. Kayıtdışı	iş	ilişkileri	en	yoğun	olarak	taşeronluk	müessesesi	altında	tesis	edilmektedirler.	
Taşeronluk	 müessesesinin	 içerdiği	 etkinlikler	 sermayenin	 karı	 maksimize	 etme	
maksadına	bağlı	etkinliklerdir.	Yukarıda	belirtildiği	gibi	bu	duruma	iktidarın	kendi	siyasi	
hesapları	 ile	 yaptığı	 düzenlemeler	 de	 eklenmelidir.	 Unutulmamalıdır	 ki,	 işsizlikteki	
yükseliş	 kendiliğinden	 emek	 gücü	 metasının	 değerini	 düşürmez.	 İşsizlikteki	 yükseliş	
ancak	 emek	 gücü	 metasını	 arz	 eden	 cephede	 iş	 için	 rekabette	 tahvil	 edilebilirse	 bu	
sonuç	 doğar.	 Bu	 yüzden	 sermaye	 ve	 temsilcileri	 hiçbir	 zaman	 işsizlik	 olgusunu	 kendi	
başına	 “hayırlı”	 bir	 veri	 olarak	 kabul	 edip	 basitçe	 kenarda	 durmaz	 ve	 koşulların	 en	
müsait	 olduğu	 durumlarda	 bile	 işçiler	 arasındaki	 rekabeti	 kızıştıracak	 bir	 teknolojiye	
ihtiyaç	 duyarlar.	 Kızışan	 rekabetin	 liyakat/vasıf	 üzerinden	 değil	 de	 yanaşma	 ilişkileri	
üzerinden	 güç	 ilişkilerine	 bağlanılabileceği	 de	 unutulmamalıdır.	 Ücretlerin	 fiziksel	
minimumu	 ve	 işgününün	 fiziksel	 maksimumu	 sermayenin	 “verebileceklerinin”	 ve	
alabileceklerinin	 sınırını	 oluşturur,	 taşeronluk	 bu	 “dikenli	 ve	 gelişli-gidişli”	 yolda	 icra	
edilen	 teknolojilerden	 yalnızca	 birisidir.	 Teknik	 ve	 sosyal	 işbölümü	 bağlamında	
taşeronluk	 hususu	 incelenirken	 üretim	 süreci	 içerisinde	 alt	 işvereni	 (taşeronu)	
gündeme	getiren	yapı	üzerinde	durulmak	gerekir.	Bu	bağlamda	şunlar	söylenebilir:	

	

İ.	Taşeronun	(asıl	işveren	karşısında)	yüklendiği	iş,	bir	ve	aynı	üretim	sürecinin	
fragmanlarından	(etaplarından)	birisine	denk	düşer.	Üretim	sürecini	oluşturan	
muhtelif	 etabın	 (üretim	 sürecine	 içkin)	 tabii	 bir	 gereklilik	 sonucu	 oluştuğu	
söylenemez.	 Sermaye	 birikiminin	 rekabet	 ve	 sınıf	 mücadelesinin	 verili	
koşullarından	doğan	dinamikleri,	 sermayeyi	sürekli	olarak	üretim	sürecini	ve	
onun	 etaplarının	 sayısı	 ve	 büyüklüğünü,	 dolayısı	 ile	 bu	 sürece	 müdahale	
zeminlerini,	yenilemeye	iter.	
	
Aynı	 şekilde,	 sermaye,	 her	 birikim	 döneminde	 kolektif	 emeğin	 direnişini	
kırmak	 için	 tüzel	 kişilikleri	 farklı	 biçimlerde	 oluşturabilir	 ve	 farklı	 işletme	
büyüklüklerini	 revaçta	 kılabilir.	 Farklı	 etapları	 farklı	 tüzel	 kişilerin	 ortaklaşa	
eylemine	 açabilir	 ya	 da	 hepsini	 tek	 bir	 tüzel	 kişi	 kapitalistin	 emri	 altında	
toplayabilir.	Taşeronlukta,	emek	gücünü	“kiralayan	taraf”	veya	“işçi	karşısında	
sözleşmenin	 tarafı	olan”	kimse	 (alt	 işveren,	 taşeron),	emek	gücünü	kullanan	
asıl	 işverenden	 bağımsız,	 müstakil	 bir	 hak	 süjesidir.	 Diğer	 bir	 deyişle,	
taşeronluk	 nam	 hukuki	 teknoloji	 ekseninde,	 emek	 gücünü	 kullanan	 ve	
kiralayan	 arasında	 bir	 ayrım	 gerçekleştirilebilmiştir.	 Taşeron	 çoğu	 kez	 bir	
kapitalist	değil,	kapitaliste	tabii	bir	kimsedir	(eski	işçi	vs.).		
	
Altını	çizmek	 için	söylenilenler	şu	şekilde	yeniden	 formüle	edilebilir:	Kolektif	
kapitalistin	 bir	 fraksiyonu	 olarak	 bireysel	 kapitalist	 (işveren)	 taşeron	
kullanılmaya	başlayarak,	taşeronun	kişiliğinde	-hukuken	olmasa	da	sosyolojik	
olarak-	 kendi	 temsilini	 gerçekleştiren	 ve	 kendisine	 tabi	 yeni	 bir	 varlık	
yaratmaktadır.	 Bu	 suretle	 -kaldığı	 kadarıyla-	 işgücü	 maliyetine	 tahvil	
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edilebilecek	 mesuliyetlerinden	 arınmak	 için	 yeni	 bir	 uğrak	 inşa	 etmektedir.	
Anılan	 haliyle	 taşeron,	 sosyal	 işbölümünü	 gerçekleştiren	 “bağımsız”	
üreticilerden	birisi	değildir.	O	teknik	işbölümünün	bir	unsuru	olmakla	birlikte	
sosyal	 işbölümü	 gerçekleştiren	 bireysel	 kapitalistlerden	 biriymiş	 gibi	 hukuki	
kişilik	 taşımaktadır.	 Gücü	 kendisine	 ait	 olmayan	 bir	 mülkiyet	 hakkına	
dayanmakta,	kendisine	ait	olmayan	buyrukları	seslendirmektedir.	Mesuliyetin	
aktarılması	açısından	sağladığı	avantajlar	açısından	değerlendirildikte	–yaygın	
ve	 güncel	 kullanımı	 içerisinde-	 o	 bir	 “keşiftir”.	 İşçilere	 karşı	 şirket,	 şirketler	
karşısında	bir	işçidir.	Yersizleştirilmiş	bir	ara	kademe	yaratığıdır.		

İİ.	Taşeron	bir	ve	aynı	üretim	sürecinin	 içerisinde	sürecin	bütününü	yöneten	
daha	 üstün	 bir	 “iradeye”	 (çoğu	 kez	 asıl/üst	 işveren	 donuna	 bürünen	 bir	
stratejiler	 ve	 yapısal	 zorunluluklar	 setine)	 bağımlıdır.	 Bu	 üstün	 iradenin	
üzerinde	 de	 başka	 “daha	 üstün”	 iradeler	 bulunabilir.	 Anılan	 “üst”	 ve	 “daha	
üst”	 makamlara	 ait	 komuta	 etme	 “hakkı”	 çoğu	 zaman	 üretim	 araçları	
üzerindeki	–dar/hukuki	anlamı	ile-	mülkiyetten	kaynaklanır.		

İİİ.	 Kapitalist	 toplumlarda	 üretimin	 alanı	 kamusalı	 oluşturmaz;	 üretim	 özel	
alana	 hapsedilmiştir.	 Taşeronun	 bir	 parçasını	 oluşturduğu	 ilişkiler	 de	 özel	
alana	 kayıtlıdır	 ve	 burada	 emir	 komuta	 zinciri	 işler.	 Bu	 alana	 fikirlerin	
temsilcileri	 olarak	 çıkıp,	 rasyonel	 argümanlarınızı	 ortaya	 koyup	 çözümler	
üretip,	böyle	çözümleri	imkan	dahiline	sokacak	prosedürler	geliştiremezsiniz.	
İşveren	 “şunu	 yap	 ve	 bunu	 yapma”	 der	 ve	 bu	 karar	 “müzakere”	 edilemez.	
Bizatihi	mülkiyet	kurumu,	böyle	bir	projenin,	şansınız	varsa,	“akıl	dışı”	ya	da	
“ütopik”,	 yoksa,	 illegal	 ilan	 edilmesi	 için	 gerekli	 “rasyonaliteyi”	 tesis	 eder.	
Özel	mülkiyetin	(ya	da	artı	değerin	temellük	edilmesi	imkanının)	rasyonelliğin	
ölçütü	olup	da,	üretici	etkinliğin	özel	alana	hapsedildiği	yerde,	demokratlığın	
“radikal”	 olma	 imkanı	 kalmaz.	 Bu	 koşullar	 altında	 iş	 sözleşmesi	 başkasının	
özel	alanına	girme,	oradaki	 tabiyet	 ilişkisine	dahil	olma	“hakkını”	 tesis	eder.	
Bir	 giriş	 bileti	 haline	 dönüşür.	 Bu	 nedenle	 -fabrika	 kapısından	 geçip	 de-	
üretimin	 alanına	 giren,	 işletmenin	 sınırından	 geçen	 kişi,	 diğerlerini	 geride	
bırakır;	yedek	işgücü	ordusunu	(emek	piyasasındaki	rakiplerini)	geride	bırakır;	
sevdiklerini	geride	bırakır;	sözleşmesel	ilişkide	farazi	olarak	kendisine	tanınan	
“hukuk	 önünde	 eşit	 taraflardan	 birisi	 olma”	 statüsünü	 geride	 bırakır.	
Hakimiyet	 altına	 giren	 (“Lockecu	 anlamda	 ’kendisine	 ait	 olan’	 emek	 gücü	
üzerinde	tasarruf	edebilme”	özgürlüğünü	geride	bırakan)	beden	değil,	emek	
gücü	 potansiyelini	 üreten	 ve	 yeniden	 üreten	 ve	 toplumun	 tümüne	 ait	 olan	
üretici	 gücü	 barındıran	 bütün	 bir	 ilişkiler	 sistemidir.	 Kolektif	 emek	 kendisini	
bulurken	-ve	bulabilmesi	için-	esaret	altına	girmiştir.	Esaretin	“öznesi”	kolektif	
emektir.	 Beden	 –bundan	 kastedilen	 kolektif	 işçinin	 “eti”	 değil	 ise	 eğer-	 bir	
uğraktır,	 hedef	 değil.	 Aynı	 şekilde	 kurtuluşun	 “öznesi”	 de	 “just	 do	 it”	
sloganları	 ile	 dağ	 bayır	 dolanan,	 çaresiz	 ve	 bir	 o	 kadar	 da	 asabi	 bireysel	
bedenler	 olmayacaklardır.	 Bu	 bedencikler	 teker	 teker	 ele	 alındığında,	 bir	
başka	 ifadeyle,	 onları	 kolektif	 varoluşları	 ile	 birlikte	 anlamlandırabilecek	
yegane	söylem	 inkar	ve	 imha	edildiğinde,	 iktidar	esas,	direniş	 tali	bir	mevzu	
haline	 gelir.	 Bu	 nedenle	 kayıtdışı	 çalışma	 ilişkileri	 ile	 özelde	 ise	 taşeronluk	
müessesesinin	 tahribatı	 ile	 ilgilenen	her	 türlü	 işçi	mücadelesi	 kolektif	haklar	
dili	üzerinden	işverenin	özel	alanına	girmek,	burayı	kamusallaştırmak	hedefini	
taşımalıdır.		

iv.	Geride	bırakma	(bir	kapıdan	geçerek	 işverenin	özel	alanına	girme)	eylemi	
taşeronun	 işçisi	 için	 de	 asıl	 işverenin	 işçisi	 için	 de	 geçerlidir.	 Buradaki	
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benzerlik	taşeronla	asıl	işveren	arasındaki	ayrışmanın	da	temelidir.	Hakimiyet	
altına	alınan	beden	değil,	emek	gücü	potansiyelini	üreten	ve	yeniden	üreten	
ve	toplumun	tümüne	ait	olan	üretici	gücü	barındıran	bütün	bir	ilişkiler	sistemi	
olduğundan,	kapıdan	benzer	işleri	yapmak	için	giren	benzer	bedenler,	içeride	
asıl	 işverenin	 işçileri	 ve	 taşeronun	 işçileri	 olarak	 ayrıştırılabilecektirler.	 Zira	
tıpkı	 sermayenin	 fraksiyonları	 arasında	 olduğu	 gibi	 işçi	 sınıfının	 unsurları	
arasında	 da	 hem	 rekabet	 hem	 tabiyet	 yoluyla	 yeni	 bölümlendirmeler	
yaratmak,	 mevcut	 bölümlenmeler	 üzerinden	 siyaset	 yapmak,	 bireyler	 için	
sermayenin	stratejileri	ile	uyumlu	kariyer	stratejileri	üretmek,	mümkündür.		

v.Taşeronluk	kurumunu	sermaye	kesimi	için	değerli	kılan	şeyin,	taşeronluğun	
sadece	 teknik	 işbölümü	 içerisinde	 işçi	 işveren	 ilişkisinin	 düzenlenmesi	
üzerindeki	 etkisi	 olduğunu	 söylemek	 yetersizdir.	 Taşeronluk	 kurumu,	 aynı	
zamanda,	 başta	 özelleştirme	 sürecindeki	 etkileriyle,	 bir	 bütün	 olarak	
kapitalist	sınıfa,	kamu	elinde	biriken	değerlerin	aktarılması	için	de	işlevseldir.	
Liberal	söylem	içerisinden	bakıldıkta,	kamu	varlıkları	ya	işçilerinin	güvenceleri	
ve	 sayıları	 azaltılarak,	 ya	 da	 işçisizleştirildikleri	 ölçüde	 -ve	 bu	 kayıtla-	 alıcı	
bulacaklardır.	 Bu	 önermeler	 “apaçık”	 “besbelli”	 kabul	 edildikleri	 ölçüde,	 bu	
önermelerle	 düşünenlerin	 “keşfettikleri”	 çözümler	 de	 benzer	 görüntüler	
vereceklerdir.	 Öyleyse	 taşeronluk	 müessesesinin	 işlevlerini	 teknik	 işbölümü	
hudutları	 içerisinde	 aramak	 (bu	 alanla	 tahdit	 etmek)	 her	 koşulda	 eksik	
sonuçlar	 verecektir.	 Sayılanın	 yanı	 sıra,	 taşeronluk	 müessesesi,	 taşeronun	
işçilerini	salt	bireysel	iş	hukukundan	kaynaklanan	haklarından	değil,	kolektif	iş	
hukukundan	 kaynaklanan	 (ve	 geçen	 çeyrek	 yüzyıl	 içerisinde	 de	 iyice	
tırpanlanan)	haklardan	da	mahrum	etmenin	çok	kulplu	bir	aracıdır.		

vi.	 Bugün	 için	 bakıldıkta,	 taşeronluğu	 düzenleyen	 hukuk	 normlarının	 emek-
sermaye	 ilişkilerinin	 pek	 çok	 alanında	 mevcut	 çatışmalara	 etkin	 cevaplar	
üretmediği	 söylenebilir.	 Alt	 işverenin	 (taşeronun)	 işçilerinin	 asıl	 işyerinde	
örgütlü	 sendikaya	 üye	 olmaları	 halinde	 asıl	 işyerinde	 uygulanan	 toplu	 iş	
sözleşmesinden	 yararlanıp	 yararlanamayacakları,	 taşeronun	 işçilerinin	
işvereninin	 hangi	 iş	 koluna,	 dolayısıyla	 işçilerin	 hangi	 sendikaya	 üye	
olabilecekleri,	 alt	 işveren	 işçilerinin	 yetki	 tespitlerinde	 grev	 oylamasında	
dikkate	 alınıp	 alınmayacakları;	 4857	 sayılı	 İş	 Kanunun	 taşeronu	 düzenleyen	
ikinci	maddesinin	 beş	 ve	 altıncı	 fıkralarının	 getirdiği	 “koruyucu”	 hükümlerin	
kapsamının	 ne	 olduğu;	 asıl	 işveren	 ve	 taşeron	 ilişkisinin	 hangi	 durumlarda	
muvazaa	sayılacağı;	onaylanan	ama	uygulanmayan	94	nolu	ILO	sözleşmesinin	
bir	 “soft	 law”	 örneği	 mi	 olduğu	 yoksa	 doğrudan	 haklar	 lisanına	 tahvil	
edilebilecek	 bir	 metin	 mi	 olduğu;	 sorularının	 cevapları	 belirsizliğini	
sürdürmektedir.	Sermaye	kesimi	kendi	önermelerinin	belirleyeceği	bir	çözüm	
için	krizin	tüm	sonuçlarının	belirmesini,	 işçi	sınıfının	bugünkünden	de	güçsüz	
olduğu	bir	noktaya	geri	çekilmesini	beklemektedir.	

vii.	Bugün	için:	

• Belirli	 bir	 metanın	 toplam	 üretim	 süreci	 içerisinde	 daha	 önce	 bir	
işletme	 tarafından	 yapılabilen	 işin	 taşeronlarca	 yapılmasının	 önüne	
geçilmesi	gerekmektedir.		

• Bu	iddianın	kabul	edilmediği	durumda:	
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§ Alt	 işverenin	 (taşeronun)	 işçilerinin	 asıl	 işyerinde	 örgütlü	
sendikaya	 üye	 olmaları	 halinde	 asıl	 işyerinde	 uygulanan	 toplu	 iş	
sözleşmesinden	yararlanabilecekleri;		

§ Üst	işverenin	de	tıpkı	alt	işveren	gibi	sorumlu	olacağı;	

§ Taşeronun	 işçilerinin	 asıl	 işvereninin	 işçilerinin	 bağlı	 olduğu	 iş	
koluna	giren	sendikalara	üye	olabilecekleri;	

§ Alt	işveren	işçilerinin	yetki	tespitlerinde	grev	oylamasında	dikkate	
alınacağı;	

§ 4857	sayılı	İş	Kanunun	taşeronu	düzenleyen	ikinci	maddesinin	beş	
ve	altıncı	fıkralarının	getirdiği	“koruyucu”	hükümlerin	kapsamının	
netleştirildiği;	

§ Muvazaanın	varlığı	için	yararlanma	koşulunun	yeterli	olduğu;	

§ 94	 No.lu	 ILO	 sözleşmesinin	 doğrudan	 haklar	 lisanına	 tahvil	
edilebilecek	bir	metin	olarak	saptandığı;	

yasal	bir	düzenlemenin	gerekliliği	ve	aciliyeti	ortadadır.		

	

6.	 İş	 güvencesinin	 sağlanabilmesi	 için	 İş	 Kanunu’nda	 işten	 çıkarmalara	 yönelik	 gerekli	
düzenlemeler	yapılmalıdır.	

a. Esneklik	 söyleminin	 belirleyici	 olduğu	 son	on	 beş-yirmi	 senelik	 dönemde	belirli	 süreli	 iş	
akitleri	 ile	 belirsiz	 süreli	 iş	 akitleri	 arasındaki	 ayrım	 istismar	 edilmeye	 başlanmıştır.	 İş	
Kanununda	 ve	 ILO	 eksenli	 düzenlemelerde	 -kaldığı	 kadarıyla-	 koruyucu	 hükümler	
çoğunlukla	 belirsiz	 süreli	 iş	 akitleri	 için	 etki	 doğurmaktadır.	 Buna	 mukabil,	 iş	 ilişkisi	
giderek	 artan	ölçütlerde	belirli	 süreli	 iş	 akitleri	 üzerinden	 kurulmaktadır.	 İş	 Kanunu’nun	
12.	 Maddesi	 anılan	 bu	 istismarı	 engellemek	 için	 akdedilmiş	 olsa	 da	 açıkça	 yetersizdir.	
Öncelikle	 belirli	 süreli	 iş	 akdiyle	 çalışan	 kimselerin	 sözleşmelerinin	 yenilenmesi	
durumunda	kıdem	tazminatı	hakkına	sahip	olacakları	maddeye	eklenmelidir.	İkinci	olarak,	
belirli	süreli	iş	akdiyle	çalışanların	çıkarılmaları	durumunda	–haklı	bir	gerekçe	olmaksızın-	
yerlerine	 aynı	 işi	 görmek	 üzere	 yenilerinin	 alınması	 –en	 azından	 belirli	 bir	 süre	 için-	
engellenmelidir.	Üçüncü	olarak,	belirsiz	süreli	iş	akdiyle	görülen	işin	belirli	süreli	iş	akdiyle	
istihdam	 edilenlerce	 yerine	 getirilmesi	 yasaklanmalı	 ve	 bu	 yasağın	 ihlali	 durumunda	 da	
ağır	müeyyideler	getirilmelidir.		

b. İş	ilişkisi	giderek	artan	ölçütlerde	belirli	süreli	iş	akitleri	üzerinden	kurulurken	belirli	süreli	
iş	akitlerinin	tipleri	de	olağanüstü	bir	hızla	artmaktadır.	Sadece	akademik	hizmet	üretimi	
alanını	 ele	 aldığımızda,	 farklı	 maddelere	 tabi	 asistanların,	 uzmanların,	 kısmi	 zamanlı	
öğretim	 üyelerinin,	 öğretim	 görevlilerinin,	 yardımcı	 doçentlerin	 farklı	 sözleşmelere	 tabi	
olarak	 çok	 düşük	 bir	 güvence	 ile	 çalıştırıldıklarını	 görüyoruz.	 Buna	 ek	 olarak	 taşeronluk	
müessesesinin	 kamuya	 getirilmesinden	 sonra,	 aynı	 işin	 farklı	 statülerde	 kimselere	 farklı	
koşullarda	yaptırılması	durumu	ile	karşılaşıyoruz.	Bütün	bu	durumlarda	eşit	işe	eşit	haklar	
esasında	yeni	düzenlemeler	yapılmalı,	çalışma	ilişkisinde	tek	tipleştirmeye	gidilmelidir.		

c. ILO	 sözleşmelerinin	 iş	 akdinin	 biçiminden	 kaynaklanan	 istismarı	 engellemek	 için	 yeterli	
donanıma	 sahip	 olmadığı,	 hatta	 bahsedilen	 bu	 donanımsızlığın	 ağır	 ihmal	 boyutlarında	
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olduğu	 unutulmamalıdır.	 Ancak	 Anayasanın	 90/5	 maddesinin	 insan	 hakları	 alanındaki	
uluslararası	 antlaşmalarla	 kanunlar	 arasında	 bir	 ihtilaf	 çıktığında	 uluslararası	
antlaşmaların	 geçerli	 olacağına	 dair	 hükmü,	 mevzuatımızın	 pek	 çok	 alanda	 uluslararası	
düzenlemelerden	 daha	 az	 koruyucu	 olduğu	 gerçeği	 ile	 birlikte	 değerlendirilmeli	 ve	 iş	
hukuku	 alanında	 uluslararası	 normların	 doğrudan	 uygulanmasına	 yönelik	 talepler	
geliştirilmelidir.	Anlaşmazlıkların	doğrudan	uluslararası	antlaşmalara	referansla	çözülmesi	
isteği	 salt	 kamuya	 yönelik	 açıklamalarla	 sınırlı	 kalmamalı,	 dava	 dilekçelerine	
yansıtılmalıdır.		

d. İş	Kanunumuzun	ve	 iş	hukukunun	diğer	kaynaklarının	 (doktrin,	 içtihat	vs.)	dili	patriarkal	
bir	şekle	bürünmeye	başlamıştır	(bkz.	Özveri,	2002;	2007;	Yücesan-Özdemir	ve	Özdemir,	
2008).	İşveren	sorumluluk	sahibi	bir	baba	figürüne	atıfla	tanımlanmaktadır.	Bu	bağlamda:	

i.	 İş	dışı	gerekçelerin	 fesih	 için	geçerli	 sebep	oluşturmaya	başladığını	görüyoruz	 (md	
25).	Bu	durum	sermayeye	emeği	salt	teknik	işbölümü	(iş	yeri)	içerisinde	denetlemekle	
kalmayıp	 yeniden	 üretim	 alanında	 da	 denetlemek	 iktidarı	 vermektedir	 (Özdemir,	
2008).	 İş	dışı	gerekçelerin	fesih	sebebi	olmaması,	bu	konuda	gerekli	düzenlemelerin	
yapılması	gerekir.		

ii.	 İşe	 geri	 dönüş	 hakkını	 edinen	 işçinin	 tazminat	 isteme	 ya	 da	 işe	 başlatılma	
haklarından	 istediğini	kullanabilmesi	gerekirken,	bahsedilen	seçim	hakkının	 işverene	
verildiğini	bir	düzenleme	ile	karşı	karşıyayız.	Seçim	hakkı	 işçiye	verilmeli	ve	tazminat	
miktarı	 da	 esaslı	 olarak	 arttırılmalıdır.	 İşine	 geri	 dönmeyi	 tercih	 etme	 hakkına	
kavuşmuş	 işçinin	 yeniden	 işten	 çıkartılması	 ya	 da	 işten	 çıkmaya	 mecbur	 edilmesi	
durumlarında	işverene	ağırlaştırılmış	yaptırımlar	tatbik	edilmelidir.		

iii.	 İş	 hukukunun	 en	 temel	 prensibi	 “İşçinin	 korunması	 prensibidir”.	 1994	 krizi	
sonrasında	 yargı	 kararlarında	 ve	 doktrinde	 yeni	 bir	 iş	 hukuku	 ilkesi	 icat	 edilmiştir:	
“İşyerinin	 korunması	 prensibi”.	 İş	 hukukunda	 böyle	 bir	 prensip	 olamayacağı	 açıkça	
belirtilmeli,	İş	Kanunu’na	ya	da	değişikliklerin	gerekçesine	eklenmelidir.		

“İşyerinin	 korunması”	 gibi	 bir	 prensibin	 yargısal	 kararlara	 temel	 teşkil	 etmesi	
durumunda	 Anayasa’nın	 70.	 maddesinde	 zikredilen	 kamu	 hizmetlerine	 girme	
hakkının	her	türlü	hizmetin	ifasına	katılma	hakkına	dönüştürülebilmesi	gerekir.		

iv.	 İşçinin	 haklarının	 muhatabı	 mevcut	 işverendir.	 Bu	 nedenle	 yeni	 işverenin	
sorumluluğu	 kısıtlanamaz	 (Mevcut	 İş	 Kanununun	 22.	 maddesi	 yeniden	 kaleme	
alınmalıdır).	 Gerekli	 olan	 yerlerde	 ödemeyi	 yapan	 işverenin	 diğerine	 rücu	 etmesi	
mümkündür.	 Ancak	 işçi	 bir	 önceki	 işvereni	 takip	 etmek	 durumunda	 bırakılmamalı	
istediği	işverene	başvurma	hakkı	kabul	edilmelidir.		

v.	 “Geçici	 iş	 ilişkisi”	 iş	 ilişkisinin	 doğasına	 aykırıdır.	 Kurumun	 kökeni	 Japon	 iş	
hukukunda	 bulunmaktadır.	 Japon	 iş	 hukuku	 uygulamasında	 işverenin	 işçiye	 hayat	
boyu	 iş	 sağlama	 yükümlülüğü	 varken,	 “Geçici	 iş	 ilişkisi”	 Türk	 iş	 hukukuna	
aktarıldığında	bu	yükümlülük	görülmezden	gelmiştir.	Bu	sebeple	kurumun	ya	bütünü	
ile	iptali	ya	da	hayat	boyu	iş	sağlama	yükümlülüğü	ile	birlikte	yeniden	düzenlenmesi	
gerekmektedir.		

vi.	 İşçi	 alacakları	 iflas	 ya	 da	 diğer	 ödeyememezlik	 halinde	 diğer	 alacak	 haklarının	
önüne	geçebilmelidir.		

vii.	Fesihte	geçerli	sebebe	dayanma	zorunluluğu	30	ya	da	fazla	 işçi	çalıştıran	yerlere	
değil,	işçi	sayısına	bakılmaksızın	iş	ilişkisinin	tesis	edildiği	her	yerde	aranmalıdır.		
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viii.	 10	 ya	 da	 fazla	 işçi	 çalıştıran	 yerlerde	 işçinin	 disiplinsizlik	 nedeniyle	 işten	
çıkarılabilmesi	 için	 içerisinde	 işçilerin	 de	 temsil	 edildiği	 bir	 kurulun	 (disiplin	
kurulunun)	onayı	istenmelidir.		

	

7.	İş	güvencesinin	sağlanabilmesinde	sosyal	koruma	aracı	olarak	kıdem	tazminatına	yönelik	
İş	Kanunu’nda	gerekli	düzenlemeler	yapılmalıdır.		

a.	 Tavan	 kaldırılmalıdır.	 Kıdem	 tazminatına	 tavan	 getiren	Milli	 Güvenlik	 Kurulu	 kararını	
1982	 Anayasasının	 2010	 değişiklikleriyle	 kaldırılan	 geçici	 15.	 maddesi	 korumaktaydı.	
Kıdem	 tazminatı	 bir	 haktır	 ve	 bir	 haktan	 kaynaklanan	 taleplere	 tavan	 getirilmemelidir.	
Tavan	uygulaması	hem	hukuk	devleti	mantığına	hem	de	eşitlik	 ilkesine	aykırıdır.	Sayılan	
nedenlerle	 hukuki	 ve	 sosyolojik	 dayanaktan	 yoksun	 bulunan	 tavan	 uygulamasının	
kaldırıldığı	açıkça	belirtilmelidir.	

b.	 Kıdem	 tazminatı	 fonu	 işverenin	 kendi	 riskini	 (her	 durumda	 kendisine	 ait	 olması	
gereken	 riski)	 toplumsallaştırması,	 bir	 başka	 deyişle	 karı	 bireyselleştirirken	 risklerini	 ve	
zararlarını	toplumun	çalışan	çoğunluğuna	devretmesi	anlamına	gelir.	

Kıdem	 tazminatı	 fonu	 tartışmalarında	 fonun	 işçiler	 lehine	 sonuçlar	 doğuracağı	 iddia	
edilmiştir.	 “İflas	durumunda	 işçi	 alacakları	 öncelikli	 sayılmadığı	 için	 işçiler	 tazminatlarını	
fondan	edinebilirler”	denmektedir.	Öncelikle,	tırnak	 içerisinde	verilen	bu	gerekçenin	tek	
yararının	“iflas	durumu	başta	olma	üzere	bütün	takip	işlerinde	işçi	alacaklarının	öncelikli	
hale	getirilmesi”	önerisine	istemeden	sağladığı	destek	olduğu	belirtilmelidir.	İkinci	olarak	
işçi	kazançlarından	kesilenlerle	oluşturulan	fonların	denetiminin	 işçilerin	elinde	olmadığı	
bir	 ülkede	 yaşamaktayız.	 Üçüncü	 olarak,	 daha	 önce	 belirtildiği	 gibi,	 kazançların	 özel	
olduğu	 (sermaye	 kesimi	 tarafından	 temellük	 edildiği)	 bir	 yerde	 risklerin	
toplumsallaştırılamaması	 gerekir.	 Kıdem	 tazminatı	 fonu	 sermayenin	 kıdem	 tazminatı	
ödeme	 riskini	 toplumsallaştırmaya	 hizmet	 etmektedir.	 Sosyalist	 ya	 da	 sosyal	 demokrat	
jargonu	bir	yana	bırakın,	neoliberal	ekonomi	politik	yazının	dilinde	bile	böyle	bir	çabanın	
neticeleri	 isimlendirilmiştir:	 Ahlaki	 tehlike	 (moral	 hazard).	 Kıdem	 tazminatı	 fonu	 hali	
hazırda	 belirli	 bir	 yoğunluğa	 ulaşmış	 bulunan	 sorumsuzca	 işten	 çıkarma	 pratiklerinin	
önünü	büsbütün	açacaktır.	Dördüncü	olarak	vergi	ve	prim	toplama	işindeki	eksiklikler	göz	
önüne	alındığında,	söz	konusu	fonlara	işveren	katkısının	hiçbir	zaman	gerçekleşmeyeceği,	
fiiliyatta	 işten	 çıkarılanlara	 kendi	 kıdem	 tazminatlarının	 yine	 kendilerince	 ödetileceği	
söylenebilir.		

c.Kıdem	 tazminatı	 meselesi	 Batı	 ülkelerinde	 gözlemlenen	 koruyucu	 pratik,	 hüküm	 ve	
tedbirlerden	 yoksun	 Türkiye	 İşçi	 Sınıfı’nın	 kendi	 kolektif	 menfaatini	 en	 etkin	 şekilde	
kavradığı	 tanıdığı	 çekişme	 alanlarındandır.	 İktidarlar	 bu	 hususu	 en	 kısa	 zamanda	 idrak	
ettiklerinden,	 “kazanılmış	 haklara	 dokunmama	 stratejisi	 üzerinden”	 işçi	 sınıfının	 genç	
kuşakları	 ile	 yetişkin	 kuşaklarını	 birbirinden	 ayrı	 yerlere	 koymak	 isterler.	 Kazanılmış	
haklara	dokunmama	stratejisine	karşı	işçilerin	ya	hep	beraber	kazanacakları	ya	da	birlikte	
kaybedecekleri	hatırlatılmalıdır.	En	sarı	sendikaların	bile	bu	hususta	geri	adım	atmaktan	
çekindikleri	 göz	 önüne	 alındığında,	 fon	 ekseninde	 yürütülen	 tartışmaların	 birleştirici	
politikalar	için	bir	zemin	teşkil	edebileceği	unutulmamalıdır.		

	

8.	İşten	çıkarma	süreçlerinde	işyeri	demokrasisi	işletilmelidir.		

Türkiye’de	 hukuk	 Kıta	 Avrupası	 hukuk	 sistemi	 etki	 alanı	 içerisinde	 gelişmiştir.	 Bu	
bağlamda	 Medeni	 Hukuk,	 ticaret	 hukuku,	 icra	 ve	 iflas	 hukuku	 ve	 borçlar	 hukuku	
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alanlarındaki	 iktibaslar,	 işletmelerin	 işçilere	 ve	 daha	 geniş	 bir	 sosyal	 çevreye	 karşı	
sorumlu	 olarak	 tasarlandığı	 (stockholder	 capitalism)	 Avrupa	 sisteminin	 gerekliliklerine	
göre	 yorumlanmalıdır.	 Alman	 sistemine	 bakıldığında	 işletme	 yönetimleri	 iki	 kamaralıdır	
(two	 tier	 system).	 Denetleme	 işlevi	 gören	 kamarada	 işçi	 temsilcileri	 de	 bulunur.	
Türkiye’de	 mevcut	 işletme	 (şirket)	 yönetimi	 buna	 uygun	 olmasa	 da	 işçi	 çıkarma	 gibi	
hayati	konularda	etkin	olabilecek	bir	organın	inşası	ve	şirketleri	düzenleyen	hukuka	derc	
edilmesi	zor	değildir.	Çalışmanın	kolektif	bir	hak	olmasından	hareketle,	 işten	çıkarmanın	
bağımsız	 işyeri	 komitelerince	 kararlaştırılması	 hukuk	 sistemimize	 yabancı	 değildir	 ve	
mutlaka	denenmelidir.		
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III.	
Ücretler	ve	Asgari	Ücret	

Emek	için	savunulması	gereken	insana	onuruna	yaraşır	yaşanabilir	ücrettir.		

NE	OLUYOR?	

1.	Ücretler,	 gerek	ulusal	 ekonominin	büyüme,	birikim	ve	bölüşüm	mekanizmalarının	 ana	
belirleyicisi	konumunda	olan	imalat	sanayi	gerekse	ekonominin	bütünü	için	genel	bir	düşüş	
eğilimindedir.		

Türkiye	 ekonomisine	 uzun	 dönemli	 bakış,	 “ithal	 ikameci	 dönem”in	 sona	 erdiği	 1970’lerin	
sonundan	 itibaren	 gerek	 ekonominin	 dışa	 açılma	 sürecinde	 üretim,	 üretkenlik	 ve	 istihdam	
gerekse	 ücretli	 emek	 ve	 sermaye	 arasındaki	 bölüşüm	 ilişkilerinin	 şekillenmesinde	 odak	
noktası	 olagelmiş,	 ulusal	 ekonominin	 büyüme,	 birikim	 ve	 bölüşüm	 mekanizmalarının	 ana	
belirleyicisi	konumunda	olan	 imalat	sanayi	gerekse	ekonominin	bütünü	 için	ücret	paylarının	
genel	bir	düşüş	eğiliminde	olduğunu	ortaya	koymaktadır	(Şekil	10	ve	Şekil	11).	

	

Şekil	10.	İmalat	Sanayinde	Ücret	Payı	ve	İstihdam	Artışı	

İmalat Sanayiinde Ücret Payı ve İstihdam Artışı (1970-2001)
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Kaynak:	TÜİK	

	

Şekil	 11	 genel	 olarak	2001	 krizine	dek	 yaşanan	uzun	1970	 sonrası	 dönemde	Türkiye	 imalat	
sanayinde	 ücret	 payları	 ve	 istihdam	 artışlarını	 vermektedir.	 Türkiye	 ekonomisi	 için,	 1980	
yapısal	 uyum	 programı	 ile	 başlayan,	 1983	 dış	 ticarette	 serbestleşme	 ve	 1989	 finansal	
harekelerde	serbestleşme	 ile	dönüm	noktaları	belirlenmiş	bu	uzun	dışa	açılma	ve	dış	dünya	
mal	ve	sermaye	piyasaları	 ile	eklemlenme	sürecinde	ilk	evreyi	1980-88	dönemi,	 ikinci	evreyi	
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de	 1989-sonrası	 dönem	 oluşturmaktadır.	 Bu	 süreçte	 ekonominin	 büyüme	 dinamikleri	
açısından	 belirleyici	 imalat	 sanayinde	 liberalizasyon	 politikalarının	 şekillendirdiği	 beklenti,	
öncelikle	 gelişmekte	 olan	 bir	 ekonomi	 için	 karşılaştırmalı	 üstünlük	 alanı	 olan	 emek-yoğun	
sektörlerin	 dış	 ticarete	 açılması	 ile	 birlikte	 elde	 edilecek	 kazanımlar,	 üretim	 ve	 üretkenlik	
artışları	 ile	 birlikte	 istihdam	 artışları,	 istihdam	 artışlarının	 şekillendirdiği	 reel	 ücret	 artışları,	
reel	tasarruflarda	ve	yatırımlarda	artış	ile	birlikte	yeni	üretim,	teknolojik	gelişme	ve	istihdam	
yaratma	alanlarının	ortaya	çıkması	şeklinde	özetlenebilir.		

Oysa	1980-88	döneminde	reel	istihdam	artışları	reel	üretim	artışlarının	çok	gerisinde	kalmış,	
üretkenlikteki	 ciddi	 artışlara	 rağmen	 reel	 ücretlerde	 yaşanan	 düşüş	 dönemin	 tümünü	
sermaye-yönelimli,	 karlılığı	 artırıcı	 yönde	 hareket	 eden	 “klasik”	 birikim	 süreci	 olarak	
betimlemiştir.		

1989-2000	 dönemi	 için	 yapılabilecek	 en	 çarpıcı	 gözlem	 ise,	 bu	 dönemde	 makroekonomik	
çerçevede	 yaşanan	 çalkantıların	 imalat	 sanayi	 düzeyine	 de	 yansıması,	 üretim,	 istihdam	 ve	
üretkenlik	 dinamikleri	 açısından	 sanayi	 sektörleri	 arasında	 yaşanan	 olağanüstü	 ayrışmalar	
olmuştur.	Genel	olarak	1989-93	döneminde	 reel	ücret	artışlarına	bağlı	ücret	payı	 artışı	 kısa	
bir	 süre	 için	 emek-yönelimli	 bir	 bölüşüm	dinamiğine	 yol	 açsa	da	bu	dönem	genelde	 karlılık	
yönelimleri	açısından	sermaye	 lehine	bir	dönem	olmuştur.	Ayrıca	belirtmek	gerekir	ki	1989-
93	ücret	artışları	bahar	eylemlerinin	sonucudur.		

1989-2000	arasında	imalat	sanayinde	reel	ücret	artışları	genelde	pozitif	gözlemlenirken	buna	
karşılık	 istihdam	 artışları	 son	 derece	 cılız,	 hatta	 pek	 çok	 alt-sektör	 için	 negatiftir.	 Öyle	
anlaşılmaktadır	 ki	 Türkiye	 sermayesi	 için	 reel	 ücret	 artışları,	 dış	 ticarette	 rekabetin	 ciddi	
baskısı	 altındaki	 sektörlerde	 ancak	 istihdam	 daralmaları	 ile	 birlikte	 “kabul	 edilebilir”	 hale	
gelmektedir.			

2001	sonrası	dönemde	ise	resmin	çok	daha	vahim	hale	geldiğini	görmekteyiz.	Şekil	11	toplam	
ekonomide	1993-2006	döneminde	ücret	paylarını	vermektedir.	Şekil	12	ise	imalat	sanayinde	
kişi	başına	emek	üretkenliği	ve	kişi	başına	reel	kazanç	endekslerini	karşılaştırmaktadır.	Bu	iki	
şeklin	 bir	 arada	 değerlendirilmesi	 Türkiye	 ekonomisinde	 sadece	 ihraç	 edilebilir	 bir	 fazla	
yaratmak	 üzere	 nasıl	 maliyet	 unsuru	 olarak	 değerlendirilip	 nasıl	 bastırıldığının	 da	 resmini	
ortaya	 koymaktadır.	 Şekil	 12’de	 reel	 ücret	 ve	 emek	 üretkenliği	 endeksleri	
karşılaştırılmaktadır.	Buna	göre	sanayide	emek	üretkenliği	endeks	değerindeki	artışa	karşılık	
ücret	 artışlarının	 seyrini	 gözlemlemek	 mümkündür.	 1997	 yılı	 için	 100	 kabul	 edilen	 her	 iki	
endeks	 değeri	 için	 2009	 yılı	 son	 çeyreği	 gözlem	 değerleri	 emek	 üretkenliği	 için	 180.2,	 reel	
ücret	 için	de	97.9’dur.	Bu	açıdan	Şekil	12,	Türkiye’de	 tipik	ücret-üretkenlik	makasına	dikkat	
çekmektedir.	Genel	bir	gözlem	olarak	örneğin	2002-2007	döneminde	emek	üretkenliği	yıllık	
ortalama	 %	 6.7	 oranında	 artış	 göstermişken	 aynı	 dönemde	 reel	 ücret	 yıllık	 ortalama	 artış	
oranı	%	1.1’dir.	Reel	ücret	artış	hızının	üretkenlik	artış	hızının	sürekli	altında	kalması	şekilde	
gözlemlen	makasın	hızla	açılmasına	olanak	sağlamaktadır.		
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Şekil	11.	Katma	Değerde	Emek	Payı	(%)		
Türkiye Ekonomisi: Katma Değerde Ücret Payı, 1993-2006 (%)
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Kaynak:	OECD	

	

Şekil	12.	Sanayide	Ücretler	ve	Emek	Üretkenliği	(Endeks	Değeri	1997:	100)	
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Kaynak:	TÜİK	

	

2001	 krizi	 sonrası	 yüksek	 büyüme	 döneminde	 de	 katma	 değerde	 ücret	 payı	 giderek	
azalmakta,	kar	payı	da	buna	karşılık	giderek	artmaktadır.	Tablo	19’dan	izlenen	1998-2008	reel	
kazanç	 endeksi	 resmin	 detaylarını	 ortaya	 koymaktadır.	 Türkiye’de	 2001-krizi	 ve	 sonrasında	
son	derece	ciddi	reel	ücret	kayıpları	yaşanmıştır.	2004’den	itibaren	reel	ücretlerde	bir	miktar	
artış	 gözlenmekle	birlikte	bu	artışlar	önceki	 kayıpları	 karşılamaya	 yetmemiş	 ve	2006	yılında	
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reel	 ücretler	 kriz	 öncesi	 döneminin	 çok	 altında	 kalmıştır.	 Bu	 gözlem	 ile	 aynı	 dönemde	
istihdam	 artışlarının	 son	 derece	 cılız,	 dönem	 dönem	 de	 negatif	 olduğu	 göz	 önünde	
bulundurulduğunda	Şekil	11’de	izlenen	ücret	payındaki	azalma	trendi	ortaya	çıkmaktadır.		

	

Tablo	19.	İmalat	Sanayinde	Reel	Kazanç	Endeksi	(1997:100)	

İmalat Sanayiinde  Reel Kazanç Endeksi (1997:100)

Yillar

Endeks 
Değeri: 
1997:100 Artış Oranı

Endeks 
Değeri: 
1997:100 Artış Oranı

1998 91.5 -8.5 92.8 -7.2
1999 114.0 24.6 103.3 11.3
2000 128.3 12.5 99.0 -4.2
2001 112.1 -12.6 83.1 -16.1
2002 95.3 -15.0 79.7 -4.1
2003 95.2 -0.1 85.2 6.9
2004 97.5 2.4 86.3 1.3
2005 104.3 7.0 90.0 4.3
2006 104.7 0.4 92.8 3.1

Endeks 
Değeri: 
2006:100 Artış Oranı

Endeks 
Değeri: 
2006:100 Artış Oranı

2006 100.0 100.0
2007 101.1 1.1 100.7 0.7
2008 103.0 1.9 95.0 -5.7

Devlet Özel

	

Kaynak:	TÜİK	

Ücretlerdeki	azalma	eğilimi,	özellikle	özel	 sektörde	şiddetlenerek	2007	ve	2008	yılarında	da	
devam	 etmiştir.	 2009	 krizi	 ise	 istihdamda	 ciddi	 erimelere	 yol	 açmış,	 küresel	 krizin	 Türkiye	
ekonomisine	 etkilerinin	 hissedilmesi	 ile	 birlikte	 istihdamın	 korunması	 için	 ücretliler	 ücret	
kazançlarındaki	 azalmayı	 kabul	 etmek	 zorunda	 kalmışlardır.	 TÜİK’in	 2007’den	 itibaren	
yayınladığı	 verilere	 bakıldığında	 ise,	 2010	 yılında	 ekonomideki	 toparlanmaya	 rağmen	
ücretlerdeki	 gerilemenin	 kriz	 öncesi	 son	 yıl	 olan	 2007’e	 göre	 %	 8.3	 civarında	 gerçekleştiği	
görülmektedir.	 İmalat	 sanayinde	 reel	 ücretler	 2010’da	 bir	 önceki	 yıla	 göre	%	 1.9	 oranında	
azalmıştır.					

Tüm	 bu	 gözlemler	 ışığında	 yapılabilecek	 değerlendirme,	 1980-sonrası	 dönemde	 “ihracata	
yönelik	 büyüme	 altında	 yurt	 dışı	 pazar	 için	 üretilen	 iktisadi	 artığın	 yaratılmasına	 karşılık	 iç	
tüketim	 pazarına	 ihtiyaç	 duyulmayacağı”,	 “yoğun	 uluslararası	 rekabet	 koşulları	 altında	 dış	
ticarette	avantajlı	konumun	temel	belirleyicisinin	düşük	ve	daha	da	düşük	maliyetler	olacağı”	
kuralları	 ile	 çerçevelenmiş	 bir	 ortamda,	 rekabet	 gücünü	 artırmak	 için	 ücretleri	 bastırmanın	
temel	 davranış	 biçimi	 halini	 aldığıdır.	 Bununla	 birlikte	 ihracat	 için	 üretilen	 artığın	
yaratılmasında	birim	emek	başına	üretim	hızla	artmakta,	sermaye	birim	üretim	başına	daha	
az	 sayıda	 işçiyi	 daha	 uzun	 saatler	 ve	 daha	 yoğun	 çalıştırıp	 daha	 az	 ücret	 ödeyerek	
bölüşümdeki	 payını	 korumaktadır.	 	 Böylece	 çalışanlar	 büyüme	 sürecine	 daha	 yüksek	
üretkenlik	ile	katkıda	bulunurlarken,	ücret	baskılamaları	ve	son	derece	kısıtlı	istihdam	artışları	
ile	de	sürecin	tüm	yükünü	sırtlanmaktadırlar.		
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Yüksek	 işsizlik	 oranları,	 işsizlik	 sigortası	 gibi	 koruyucu	 araçların	 temel	 olarak	 işlevsizliği	 ile	
birleşerek	emek	fazlası	yedek	işgücü	ordusu	yaratmakta,	çalışanlar	 için	formel	kesimde	dahi	
daha	 yüksek	 ücret	 artışlarının	 talep	 edilmesinin	 önündeki	 en	 büyük	 engeli	 oluşturmaktadır	
(Onaran,	2002;	Ilkkaracan	ve	Yörükoglu,	2004).	Süreç	formel	kesim	için	esnek	ücret	anlamına	
gelirken	bir	yandan	da	Türkiye	ekonomisi	için	devasa	boyutlara	ulaşmış	enformel	istihdamın	
da	besleyicisi	konumundadır.	Böylece	sermaye	özellikle	2000’li	yıllarda	faiz,	döviz	kuru	ve	dış	
ticaret	açıklarındaki	artışa	rağmen	yüksek	kar	marjlarını	koruyabilmiş	hatta	artırmıştır.					

	

2.	Türkiye’de	asgari	ücret	düzeyinde	ve	asgari	ücret	düzeyinin	altında	ücret	alan	 işçilerin	
sayısı	her	geçen	gün	artmaktadır.		

Erdoğdu	 (2009),	 Sosyal	Güvenlik	Kurumu	verilerinden	 faydalanarak	2006	yılı	 için	Türkiye’de	
ücret	geliri,	asgari	ücret	düzeyinde	olan	işçilerin,	toplam	sigortalı	işçiler	içindeki	oranını	(özel	
sektör	 için),	%	 	52	olarak	vermekte,	bu	oranın	 imalat	 sanayinin	 tekstil	 gibi	alt	 sektörlerinde	
daha	da	yüksek	olduğunun	tespitini	yapmaktadır	(Tablo	20).		
	
	
Tablo	20.	Reel	Brüt	ve	Net	Asgari	Ücret	Endeksi	(2002:100)	

YIL

Reel Brüt 
Asgari 
Ücret  
2002:100

Reel Net 
Asgari 
Ücret 
2002:100

2002 100 100
2003 103 104
2004 132 129
2005 135 132
2006 134 129
2007 132 128
2008 130 139
2009 132 141 	

Kaynak:	Erdoğdu	(2009)	

2001-sonrası	dönemde	reel	brüt	asgari	ücret	birikimli	olarak	%	31.0,	reel	net	asgari	ücret	de	
%	 41.0	 civarında	 büyüme	 göstermiştir.	 Ancak	 buradaki	 büyümenin	 temel	 olarak	 2004	
yılındaki	 %	 25.0	 düzeyindeki	 artıştan	 kaynaklandığını,	 2004’den	 itibaren	 asgari	 ücretin	
neredeyse	hiç	artmadığını	gözlemlemekteyiz.			

Elbette	asgari	ücret	düzeyinden	ücret	alan	işçiler	açısından	önem	taşıdığı	kadar,	bir	büyüme	
noktası	 olarak,	 genel	 ücret	 düzeyini	 etkilemesi	 açısından	 da	 önem	 taşır.	 Ancak	 Türkiye	
ekonomisi	 için	 bir	 değerlendirme	 yapıldığında	 genel	 olarak	 ücretliler	 açısından	 durumun	
vahameti	ortaya	çıkmaktadır:	Asgari	ücret	kapitalizmde	emek	tarihi	açısından	oldukça	önemli	
bir	 çatışma	 hattını	 oluşturmaktadır.	 Asgari	 ücret	 doğası	 gereği	 kapitalizmde	 bölüşüm	 ve	
üretim	 ilişkilerinin	 gizil	 politik	 dokusunu	 bir	 anda	 gözler	 önüne	 sermektedir.	 Asgari	 ücretin	
tarihi	 boyunca	 sürece	 sadece	 burjuvazi	 ve	 işçi	 sınıfının	 değil,	 yerel	 ve	 merkezi	 siyasi	
otoritelerin	 de	 dahil	 olduğu	 gözlemlenmektedir.	 Bu	 da	 asgari	 ücretin	 belirlenmesi	 sürecini	
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oldukça	açık	bir	politik	kavgaya	dönüştürmektedir.	Aşağıda	Türkiye’de	bu	sürecin	ne	ölçüde	
politik	bir	süreç	olduğu	anlatılacaktır.		

Diğer	 taraftan	 asgari	 ücret	 bölüşüm	 ve	 üretim	 ilişkileri	 açısından	 iki	 amaca	 birden	 hizmet	
etmektedir;	 en	 azından	 kuramsal	 düzeyde.	 Öncelikle	 işçi	 sınıfının	 kendisini	 fiziksel	 ve	
toplumsal	 olarak	 yeniden	 üretebilmesinin	 şartlarını	 ve	 gereklerini	 belirlemektedir.	 Diğer	
taraftan	 da,	 işçi	 sınıfının	 genel	 mücadelesi	 açısından	 bir	 yasal	 ve	 siyasal	 eşiği	 temsil	
etmektedir.	 Bu	 ücret	 anlamını	 ne	 kadar	 yitirirse,	 siyasal	 ve	 yasal	 düzlemde	 işçi	 sınıfı	
mücadelesi	de	o	kadar	anlamsızlaşıyor	demektir.	Ücret	mücadelesinin	kendisi	bizatihi	siyasal	
bir	mücadeledir.	 Burada	 ki	 anlamsızlaşma	 işçi	 sınıfının	 giderek	 büyük	 bir	 bölümü	 açısından	
yaşamsal	 ve	 siyasal	 bir	 belirleyen	 olmaktan	 çıkma	 anlamına	 gelmektedir.	 Örneğin	 artık	 işçi	
sınıfının	 büyük	 bir	 bölümü,	 pek	 çok	 etkenin	 etkisiyle,	 asgari	 ücretin	 altında	 ücreti	
kabulleniyorsa	 anlamsızlaşma	 ve	 siyasal	 yenilgi	 kaçınılmazdır.	 Bazı	 durumlarda	 burjuvazinin	
vaatlerini	 burjuvaziye	 rağmen	 ve	 ona	 karşı	 savunmak	 gerekir.	 Türkiye	 içinde	 yaşadığımız	
dönemde	 tam	 da	 böyle	 bir	 anlamsızlaşmanın	 içinden	 geçmektedir.	 Bu	 anlamsızlaşmanın	
boyutları	 Tablo	 21’de	 gösterilmektedir.	 Bu	 tablo	 asgari	 ücretin	 altında	 aylık	 ücret	 kazanan	
ücretlilerin	oranını	göstermektedir.		

Tablo	21.	Asgari	Ücretten	Düşük	Aylık	Ücret	Alan	Ücretliler	

		

Ücretliler	
içinde	

Oran	(%	)	 Sayı	

2002	 25.1	 2688853	

2003	 21.5	 2324726	

2004	 29.9	 3470393	

2005	 32.2	 3977202	

2006	 27.1	 3648027	

2007	 23.8	 3341926	

2008	 25.4	 3731742	

2009	 27.2	 3907644	

Kaynak:	TÜİK	HHBA’lardan	derlenmiştir.	

	

Tablo	 21’in	 gösterdiği	 Türkiye’de	 ücretlilerin	 nerdeyse	 dörtte	 biri	 asgari	 ücretin	 de	 altında	
kazanmaktadır.	 Asgari	 ücret	 dahi	 alamayanların	 sayısı	 2009	 yılında	 nerdeyse	 4	 milyona	
yaklaşmıştır.	 Bu	 durum	 asgari	 ücretin	 anlamsızlaştığını	 göstermektedir.	 Diğer	 taraftan	
kimlerin	gerçekten	asgari	ücreti	aldığını	ve	dolayısıyla	asgari	ücretli	sayısını	bulmak	zordur.		
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3.	Asgari	ücret,	insanlık	haysiyetine	yaraşır	bir	yaşam	seviyesi	sağlamaktan	uzaktır.		

Türkiye’de	 asgari	 ücrete	 ilişkin	 olarak	 1961	 Anayasası’nda	 “Devlet;	 çalışanların,	 yaptıkları	
işe	uygun	ve	insanlık	haysiyetine	yaraşır	bir	yaşayış	seviyesi	sağlamalarına	elverişli	adaletli	
bir	ücret	elde	etmeleri	için	gerekli	tedbirleri	alır”	hükmüne	yer	verildi.	1982	Anayasası’nda	
1961	Anayasası’nda	yer	alan	“insanlık	haysiyetine	yaraşır	bir	yaşayış	seviyesi	sağlamalarına	
elverişli”	yerine	“Asgari	ücretin	tespitinde	ülkenin	ekonomik	ve	sosyal	durumu	göz	önünde	
bulundurulur”	ifadesi	kullanıldı.	

Anayasa,	 Madde	 55;	 “Ücret	 emeğin	 karşılığıdır.	 Devlet,	 çalışanların	 yaptıkları	 işe	 uygun	
adaletli	 bir	 ücret	 elde	 etmeleri	 ve	 diğer	 sosyal	 yardımlardan	 yararlanmaları	 için	 gerekli	
tedbirleri	 alır.	 Asgari	 ücretin	 tespitinde	 ülkenin	 ekonomik	 ve	 sosyal	 durumu	 göz	 önünde	
bulundurulur.	

Asgari	Ücret	Yönetmeliği,	Madde	4/d;	“İşçilere	normal	bir	çalışma	günü	karşılığı	ödenen	ve	
işçinin	 gıda,	 konut,	 giyim,	 sağlık,	 ulaşım	ve	 kültür	 gibi	 zorunlu	 ihtiyaçlarını	 günün	 fiyatları	
üzerinden	asgari	düzeyde	karşılamaya	yetecek	ücreti,…	ifade	eder.”		

Asgari	ücret	bir	işçinin	çalışması	karşılığında	gıda,	konut,	giyim,	sağlık,	ulaşım	ve	kültür	vb.	
gibi	 zorunlu	 giderlerinin	 ailesiyle	 birlikte	 insanca	 yaşamını	 sürdürmesini	 sağlayacak	 ücret	
demektir.	

4857	sayılı	İş	Yasası,	Madde	39;	“İş	sözleşmesi	ile	çalışan	ve	bu	Kanunun	kapsamında	olan	
veya	olmayan	her	türlü	işçinin	ekonomik	ve	sosyal	durumlarının	düzenlenmesi	için	Çalışma	
ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığınca	Asgari	Ücret	Tespit	Komisyonu	aracılığı	ile	ücretlerin	asgari	
sınırları	en	geç	iki	yılda	bir	belirlenir.”	

Asgari	 ücreti	 düzenleyen	 -ve	 yukarıda	 verilen-	 hükümlerin	 yapısı	 göz	 önüne	 alındığında,	
asgari	 ücretin	 emeğin	 yeniden	 üretimini	 sağlayacak	 şekilde	 düzenlenmesi	 önünde	 hukuki	
bir	engel	olmadığı;	ücretin	belirlenmesi	sürecinde	sorunun	“yeniden	üretimin	kapsamı”	ve	
“yeniden	üretim	 için	 gerekli	 tüketim	maddelerinin	 saptanması”	hususlarında	ortaya	 çıkan	
siyasi	pratiklerden	türediği	görülebilir.	Bu	alandaki	sorunların	giderilmesi	 için	 işçi	kesimine	
ilgili	komisyonlarda	fazla	temsil	imkanı	verilmelidir.	Bu	husus	ileride	tartışılacaktır.	

4.Asgari	ücret	komisyonunda	emeğin	söz	hakkı	sınırlıdır.	 İşverenler	ve	devlet	kanadından	
gelenler	bir	araya	gelerek	karar	çıkartabilmektedirler.		

Komisyonun	 yapısı	 İş	 Kanunu’nun	 39.	maddesinde	 belirtilmiştir.	 2004	 tarihli	 Asgari	 Ücret	
Yönetmeliği	 komisyonun	 işleyişini	 düzenlemektedir.	 Asgari	 Ücret	 Tespit	 Komisyonu,	
Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	 Bakanlığının	 tespit	 edeceği	 üyelerden	 birinin	 başkanlığında	
Çalışma	ve	 Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	 Çalışma	Genel	Müdürü	 veya	 yardımcısı,	 İş	 Sağlığı	 ve	
Güvenliği	Genel	Müdürü	 veya	 yardımcısı,	Devlet	 İstatistik	 Enstitüsü	 Ekonomik	 İstatistikler	
Dairesi	 Başkanı	 veya	 yardımcısı,	 Hazine	Müsteşarlığı	 temsilcisi,	 Devlet	 Planlama	 Teşkilatı	
Müsteşarlığından	 konu	 ile	 ilgili	 dairenin	 başkanı	 veya	 yetki	 vereceği	 bir	 görevli	 ile	
bünyesinde	 en	 çok	 işçiyi	 bulunduran	 en	 üst	 işçi	 kuruluşundan	 değişik	 işkolları	 için	
seçecekleri	 beş,	 bünyesinde	 en	 çok	 işvereni	 bulunduran	 işveren	 kuruluşundan	 değişik	
işkolları	için	seçeceği	beş	temsilciden	kurulur.		

Asgari	Ücret	Tespit	Komisyonu	en	az	on	üyesinin	katılmasıyla	toplanır.	Kurul,	üye	oylarının	
çoğunluğu	 ile	 karar	 verir.	 Oyların	 eşitliği	 halinde,	 Başkanın	 bulunduğu	 taraf	 çoğunluğu	
sağlamış	 sayılır.	 Komisyon	 kararları	 kesindir.	 Kararlar	 Resmi	 Gazetede	 yayımlanarak	
yürürlüğe	 girer.	 Komisyonun	 toplanma	 ve	 çalışma	 şekli,	 asgari	 ücretlerin	 tespiti	 sırasında	
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uygulanacak	esaslar	ile	başkan,	üye	ve	raportörlere	verilecek	huzur	hakları	Maliye	Bakanlığı	
ve	 Çalışma	 ve	 Sosyal	Güvenlik	 Bakanlığının	 birlikte	 hazırlayacakları	 yönetmelikte	 belirtilir.	
Asgari	 Ücret	 Tespit	 Komisyonunun	 sekretarya	 hizmetleri,	 Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	
Bakanlığı	tarafından	yerine	getirilir.	

	

NE	YAPMALI?	

1. Asgari	Ücret	Komisyonunun	yapısı	ve	işleyişi	değiştirilmelidir.	

a. Devlet	kanadından	gelen	temsilcilerin	sayısı	azaltılmalı	ya	da	komisyonun	10	olan	
toplantı	 karar	 sayısı	 yükseltilmelidir.	 İşverenlerle	 devlet	 kanadından	 gelen	
temsilcilerin	bir	araya	gelerek	karar	çıkartma	imkanı	ortadan	kaldırılmalıdır.		

b. Uyuşmazlık	 durumlarında	 emek	 örgütlerine	 yaptırımcı	 bir	 siyaseti	 güdebilme	
imkanları	tanımalıdır.	Bu	bağlamda	komisyon	kararları	tıpkı	idarenin	diğer	eylem	
ve	 işlemleri	 gibi	 yargı	 denetimine	 açık	 hale	 getirilmeli	 ve	 işçilerin	 asgari	 ücret	
konusunda	genel	grev	hakları	tanınmalıdır.		

	

2.	Asgari	Ücretten	düşük	ücretle	çalıştıranlara	karşı	önlemler	alınmalıdır.		

Asgari	ücretin	altında	çalıştırma	ilgili	cezai	müeyyideler	arttırılmalıdır.	Asgari	ücret	düzeyinin	
altında	 ücretler	 aslında	 kayıt	 dışı	 ekonominin	 önemli	 bir	 rekabet	 unsurudur.	 Bu	 nedenle	
özellikle	 kayıt	 dışı	 istihdam	 ile	 mücadelenin	 önemli	 bir	 parçası	 da	 asgari	 ücret	 düzeyinin	
bağlayıcı	 olmasını	 sağlamaktır.	 Örneğin	 devlet	 kobilere	 verdiği	 destekleri	 son	 zamanlarda	
olağanüstü	 arttırma	 eğilimine	 girmiştir.	 Bu	 desteğin	 koşulları	 belirlenirken	 işyerinde	
çalışanların	 asgari	 ücret	 ile	 çalıştıklarının	 (sadece	 banka	 kayıtları	 ile	 yetinmeksizin	 işveren	
pratikleri	 göz	önünde	 tutularak)	belgelenmesi,	 aksi	bir	durum	ortaya	çıktığında	 ise	desteğin	
kesilmesi	 ya	 da	 geri	 ödenmesi	 şeklinde	 bir	 cezai	 müeyyide	 uygulanması	 ayrıca	
düşünülmelidir.	 Diğer	 taraftan	 asgari	 ücret	 düzeyinin	 halihazırda	 düşük	 oluşu	 da	 asgari	
ücretin	 belirlenmesi	 sürecinde	 sadece	 kurumsal	 yeniden	 yapılandırma	 ile	 yetinilmemesi	
gerektiğini	ortaya	koymaktadır.	

3.	Ücret	ne	sadece	maliyet	ne	de	işgücü	piyasaları	 için	katılık	faktörü	olarak	görülmelidir.	
Ücret	iç	talebin	bir	unsurudur.	İç	talebin	bir	unsuru	olarak	değerlendirilmelidir.		

Neo-liberal	 tez,	 genel	 olarak	 işgücü	maliyetlerini	 (ücret	 +	 vergiler)	 emek	 piyasasındaki	 her	
türlü	 yapısal	 bozukluğun	 sebebi	 olarak	 göstermektedir.	 Türkiye’de	 özellikle	 işveren	
çevrelerince	 sıklıkla	 dile	 getirilen	 bu	 teze	 göre	 yüksek	 işgücü	 maliyeti	 bir	 yandan	 emek	
piyasalarında	katılığa	yol	açarak	istihdam	yaratmanın	önünde	en	önemli	engeli	oluşturmakta,	
bir	yandan	da	kayıtdışılığı	beslemektedir.	

Bu	 çevrelere	 göre	 işgücü	 maliyetleri	 Türkiye’nin	 ticaret	 ve	 yatırımdaki	 rakiplerine	 göre	
dezavantajlı	 konuma	 sürüklenmesine	 neden	 olmakta,	 bir	 yandan	 ekonominin	 uluslararası	
rekabet	 gücünü	 azaltırken	 bir	 yandan	 da	 içeride	 istihdam	 yaratma	 kapasitesini	
düşürmektedir.		

Halbuki	 bu	 bölümde	 ortaya	 konan	 tablo	 Türkiye	 ekonomisindeki	 gerçekliğin	 bu	 tezi	
yansıtmadığını	 göstermektedir.	 1980-sonrası	 dönemde	 emeğin	 payındaki	 sürekli	 azalma	



	 62	

formel	 kesimde	 dahi	 üretkenlik	 artışları	 karşısında	 reel	 ücretlerin	 ya	 sabit	 kalması	 ya	 da	
azalması	katılığa	değil,	aksine	reel	ücretlerin	son	derece	yüksek	esnekliğine	işaret	etmektedir.	
Sermaye	her	türlü	maliyet	artışını	büyük	ölçüde	reel	ücretlerde,	o	değilse	istihdamda	azalma	
yolu	 ile	 emeğe	 aktarmakta,	 bu	 sayede	 de	 uluslararası	 rekabet	 koşullarının	 çetinleştiği	
dönemlerde	de	kar	marjlarını	koruyabilmektedir.									

Uluslararası	 bir	 karşılaştırma	 Türkiye	 ekonomisi	 için	 özellikle	 2001-sonrası	 dönemde	 yüksek	
büyümenin	hangi	mekanizmalar	üzerinden	şekillendiği	de	ortaya	koymakta	yardımcı	olabilir.	
Türkiye’de	 katma	 değerde	 ücret	 maliyeti	 payı	 OECD	 ülkelerine	 görece	 son	 derece	 düşük	
olmakla	 birlikte	 2001-sonrasındaki	 10	 puanlık	 erime	 son	 derece	 anlamlıdır	 ve	 yukarıda	
sergilenen	tablo	ile	de	son	derece	uyumludur	(Tablo	22).		

Türkiye	 ekonomisi	 için	 yapılan	 bu	 gözlemlerin	 OECD	 ülkeleri	 içinde	 de	 tam	 da	 Türkiye’ye	
benzeyen,	 dışa	 açılma	 ve	 küresel	 ekonomi	 ile	 eklemlenme	 süreçlerini	 benzer	 koşullarda	
yaşayan	 ekonomiler	 için	 de	 geçerli	 olması	 tesadüf	 olmasa	 gerektir.	 Dış	 rekabete	 yönelik	
üretim	 artışlarının	 işgücü	 verimliliğindeki	 artışlarla	 sağlandığı,	 işgücü	maliyetlerinin	 devamlı	
baskı	 altında	 tutulduğu	 ve	 dolayısı	 ile	 ücret	 ve	 kar	 payları	 arasındaki	 gerilimin	 kar	 lehine	
çözümlendiği,	 bu	 ekonomiler	 arasında	 Polonya,	 Slovakya,	 Slovenya,	 Türkiye	 ve	 Meksika	
bulunmaktadır.	Özellikle	 küçük	 açık	 ekonomilerin	 ücretlerin	 bastırması	 yolu	 ile	 dış	 ticarette	
rekabet	 gücünü	 ve	 ihracat	 yolu	 ile	 büyüme	 performansını	 arttırarak	 “Asyalılaşma”	 çabası	
ücretlerin	milli	 gelir	 içinden	 aldığı	 payda	 da	 dibe	 doğru	 yarış	 yaratmaktadır.	 E l b e t t e 	 b u 	
k o ş u l l a r 	 a l t ı n d a 	 r e e l 	 ü c r e t l e r d e k i 	 a z a lma 	 d a 	 y e n i 	 i s t i h d am 	 y a r a tmay a 	
y a 	 d a 	 işsizliği	 azaltmaya	 yetmemektedir.	 Düşük	 ücretler,	 çalışan	 kitleler	 için	 yaşam	
standardını	düşürmekte	ücretlerdeki	azalmanın	iç	talep	üzerinde	yarattığı	daraltıcı	etkinin	
de	olumsuz	sonuçları	olmaktadır	(Weeks,	1991).			
	
Tablo	22.	Üretim	Değerinde	Ücret	Maliyeti	Payı	(%	),	2002-2009	

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1998-2009 
Ortalama 

Kore 0.77 0.78 0.77 0.78 0.76 0.77 0.78 0.77 0.77 .. 0.77
Slovenya 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.68 0.70 0.74 0.71

Avusturya 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.68 0.68 0.68 0.71 0.70
Birleşik Krallık 0.70 0.71 0.70 0.70 0.69 0.70 0.69 0.69 0.68 0.71 0.70

Danimarka 0.67 0.68 0.69 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.71 0.74 0.70
Belçika 0.69 0.70 0.70 0.70 0.68 0.67 0.67 0.67 0.68 0.71 0.69
Hollanda 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.67 0.67 0.66 0.67 0.70 0.68
Portekiz 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.69 0.68 0.67 0.67 0.68 0.68
Almanya 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.65 0.68 0.67
Fransa 0.67 0.67 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 .. 0.67
İtalya 0.66 0.66 0.66 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.69 0.67
İsveç 0.67 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.65 0.66 0.65 0.68 0.67
ABD 0.68 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.66
İzlanda 0.66 0.63 0.64 0.66 0.66 0.68 0.71 0.72 0.64 .. 0.67
İsviçre 0.64 0.67 0.68 0.67 0.65 0.66 0.65 0.64 0.65 0.68 0.66

İspanya 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.64
İsrail 0.66 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.63 0.63 0.63 0.61 0.64

Yunanistan 0.63 0.61 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62 0.63 0.64 0.66 0.63
Finlandiya 0.62 0.62 0.62 0.63 0.62 0.64 0.63 0.61 0.64 0.69 0.63

Avustralya 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 .. .. .. 0.62
Macaristan 0.64 0.61 0.62 0.63 0.62 0.63 0.61 0.61 0.62 0.61 0.62

Kanada 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.61 .. .. .. 0.61
Çek Cum. 0.58 0.59 0.61 0.63 0.61 0.61 0.61 0.60 0.63 0.63 0.61
Polonya 0.65 0.64 0.62 0.60 0.56 0.55 0.54 0.54 0.56 .. 0.59
Japonya 0.62 0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58 0.57 0.58 .. 0.59
İrlanda 0.57 0.56 0.54 0.55 0.56 0.58 0.58 0.59 0.63 0.63 0.58
Estonya 0.57 0.55 0.55 0.55 0.56 0.55 0.55 0.59 0.63 0.65 0.57
Norveç 0.55 0.56 0.58 0.57 0.55 0.52 0.51 0.54 0.52 0.57 0.55
Lüksemburg 0.56 0.59 0.59 0.56 0.57 0.55 0.52 0.51 0.51 0.55 0.55
Slovakya 0.52 0.50 0.50 0.50 0.49 0.50 0.49 0.48 0.48 0.51 0.50
Yeni Zelanda 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.49 0.49 .. .. .. 0.47
Türkiye 0.48 0.47 0.46 0.46 0.42 0.40 0.38 .. .. .. 0.44

Meksika 0.45 0.46 0.46 0.46 0.43 0.42 0.40 0.40 0.38 0.41 0.43	

Kaynak:	OECD	
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Türkiye’de	 eğer	 emekçi	 sınıflar	 için	 bir	 sosyal	 refah	 sistemi	 inşası	 talep	 edilecekse	 bu	 talep	
elbette	 ücretlerde	 ve	 vergilerde	 dibe	 doğru	 yarış	 aracılığı	 ile	 dibe	 doğru	 rekabet	 eden	
ekonomiler	 liginden	 çıkma	 talebini	 de	 içermelidir.	 	 Bu	 nedenle	 yapılması	 gereken	 ücretleri	
maliyet	unsuru	olarak	gören	tezin	acilen	terk	edilmesidir.		
	
Düşük	 reel	 ücretlere	 rağmen	 istihdam	 artışı	 gerçekleşmemesi	 üzerine	 yapılan	
değerlendirmeler	 de	 Türkiye	 ekonomisi	 için	 istihdamın	 iç	 talep	 artışlarına	 duyarlılığını	
vurgulamaktadır	 (Onaran	ve	Aydıner,	2006;	Onaran	ve	Stockhammer,	2005).	Bu	çerçeveden	
bakılarak	ücretlerin	rolünü	sadece	bir	maliyet	unsuruna	indirgemekten	uzaklaşılmalı,	ücretler	
toplam	talebin	önemli	bir	bileşeni	olarak	kabul	edilmelidir.		
	
Bu	 çalışmada	kullanılan	Sosyal	Hesaplar	Matrisi	 çarpan	analizi	ücretlerin	 iç	 talepteki	önemli	
rolünü	 belirlememizi	 yardımcı	 olabilir.	 Çalışmanın	 Ek	 bölümünde	 yer	 alan	 Tablo	 Ek	 3	 bu	
bölümde	kullanılan	sınıflandırmaya	göre	bireylerin	gelir	kaynaklarının	dağılımını	vermektedir.	
Buna	göre	ücret	geliri	emekçi	sınıfların	toplam	gelirinin	%90’ından	fazlasını,	nitelikli	emekçiler	
için	de	 toplam	gelirlerinin	 yaklaşık	%75’ini	 oluşturmaktadır.	Bu	dağılım	ücretlerde	 yapılacak	
bir	 iyileştirmenin	 temel	 olarak	 hangi	 sınıfların	 talebi	 üzerinden	 ekonomiye	 yansıyacağını	
göstermektedir.	 Tablo	 Ek	 6’da	 ise	 genel	 olarak	 SHM	 çarpanları	 sunulmaktadır.	 Böylece	
tablonun	5.	sütunu	emeğe	yapılan	ödemelerin	bu	sütun	boyunca	karşılık	gelen	her	satırdaki	
etkisini	izlememize	yardımcı	olmaktadır.	Bu	sütunu	takip	edersek	örneğin	toplam	ücretlerdeki	
bir	artış,	geliri	ücrete	bağlı	hanehalklarının	 tüketim	harcamaları	dolayısı	 ile	üretici	 sektörleri	
uyaracak,	 bu	 sektörlerin	 çıktısına	 olan	 talep	 artışı	 karşısındaki	 üretim	 artışı	 tekrar	 bir	 gelir	
oluşumuna	 ve	 faktör	 ödemlerinde	 artışa	 neden	 olacaktır.	 Tüm	 bu	 etkiler	 göz	 önünde	
bulundurulduğunda	 toplam	 ücretlerde	 100	 birimlik	 bir	 artış	 tarım	 sektöründe	 19,	 enerji	
sektöründe	17	ve	sanayi	sektörlerinde	82	birimlik	artışlara	yol	açacak,	çarpan	etkisi	nedeni	ile	
sanayi	sektöründeki	artış	100	birimin	üzerinde	gerçekleşecektir	(1-4.	Satırlar).	Benzer	şeklide	
örneğin	 7.	 Satırda	 emekçilerin	 gelirlerindeki	 artışın	 76	 birim,	 8.	 satırda	 nitelikli	 emekçilerin	
gelirlerindeki	 artışın	 38	 birim,	 10.	 satırda	 kapitalistlerin	 gelirlerindeki	 artışın	 da	 24	 birime	
ulaştığını	tablodan	takip	etmek	mümkündür.										
	
Daha	somut	bir	analiz	yapacak	olursak	emeğin	temel	geliri	olan	toplam	ücret	ödemelerinde	
çalışanların	 eline	 geçen	 net	 ücrette	 %10’luk	 bir	 (reel)	 artış	 (GSYİH’nin	 %2.3’üne	 karşılık	
gelmektedir)		üretimin	tarım	sektöründe	%0.22,	enerji	sektöründe	%0.37,	hizmetler	ve	sanayi	
sektörlerinde	 ise	 sırası	 ile	 %2.6	 ve	%2.3	 oranında	 artmasına	 neden	 olacaktır.	 	 Bu	 artış	 son	
kertede	emekçilerin	toplam	gelirlerinde	de	yaklaşık	%11’lik	bir	artış	anlamına	gelmektedir.	5.	
sütundaki	 çarpan	 değerleri	 ile	 6.	 sütun	 çarpan	 değerleri	 karşılaştırıldığında	 ücretlerdeki	 bu	
artışa	 karşılık	 başlangıçta	 sermayenin	 kar	 payı	 azalsa	 da	 iç	 talepte	 yaşanan	 artış	 ile	 birlikte	
üretimin	artması	sermaye	gelirlerinde	de	%2.1’lik	bir	artış	anlamına	gelebilecektir.		
	

4.	Türkiye’de	ortalama	ücret	Asgari	Ücrete	duyarlıdır.	Asgari	Ücretin	artırılması	işçi	sınıfının	yaşam	
koşullarının	iyileştirilmesi	açısından	kritiktir.		

Yukarıda	asgari	ücret	düzeyinin	bu	düzeyden	ücret	alan	işçiler	açısından	önem	taşıdığı	kadar,	
bir	 büyüme	 noktası	 olarak,	 genel	 ücret	 düzeyinin	 de	 etkileyicisi	 olduğunu	 vurgulamıştık.	
Taymaz	 (2007)	 Türkiye	 imalat	 sanayinde	 firma	 düzeyinde	 veri	 kullanarak	 gerçekleştirdiği	
ücret	 belirleyicileri	 analizinde	 asgari	 ücretin	 ortalama	 ücret	 üzerindeki	 önemine	 dikkat	
çekmektedir.	 Buna	 göre	 sanayinin	 hemen	 tüm	 sektörlerinde	 ortalama	 ücretin	 uzun	 dönem	
asgari	 ücret	 esnekliği	 yaklaşık	 1	 civarındadır.	 Yani	 asgari	 ücrette	 %1’lik	 bir	 artış	 sanayide	
ortalama	ücretlerin	de	%1	oranında	artmasını	sağlayacaktır.	Türkiye’de	ortalama	ücretin	çok	
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düşük	olduğuna	dikkat	çeken	Taymaz	bu	asgari	ücret	artışının	ortalama	ücrete	etkisinin	daha	
da	güçlü	olmasının	beklenebileceğini	vurgulamaktadır.							
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B.	

İkincil	Bölüşüme	Müdahale	Edecek	Emek	Politikaları		
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IV.	

İşsizlik	ve	İşsizlik	Fonu	
	

Emek	 için	 savunulması	 gereken,	 kamunun	 yeniden	 istihdam	 yaratmada	 aktif	 bir	 rol	
üstlenmesi	 ve	 ulusal	 kaynakları	 harekete	 geçiren	 ekonomi	 politikaları	 izlemesidir.	 Emek	
için	savunulması	gereken	 işsizlik	 fonunun	yönetiminin	özerk	olması,	 fonun	denetime	açık	
olması	 ve	 fon	 yönetim	 ve	 denetiminde	 emeğin	 temsiliyetinin	 artmasıdır.	 Emek	 için	
savunulması	gereken	işsizlerin	örgütlü	mücadelesinin	yaratılmasıdır.		

	

NE	OLUYOR?	

1.	 Son	 yıllarda,	 iradesi	 kırılarak	 köşelerine	 çekilmek	 zorunda	 kalanlar	 (gizil	 işsiz)	 ile	 iş	
aramaya	devam	edenlerin	(açık	işsiz)	sayısı	her	geçen	gün	artmaktadır.	

İşsizlik	aslında	üretimde	kullanılabilir	bir	üretim	kaynağının	atıl	kalmasından	öte	bir	şeydir;	işsizlik	
bilfiil	 işgücü	potansiyelinin	sahibinin	 toplum	dışına	 itilmesidir.	 İşgücü	yeni	değer	yaratabilen	 tek	
üretim	unsurudur	ve	bir	meta	değildir.	Stoklanamaz,	ona	yönelik	talep	azaldığında	sunumu	artar.	
İşgücünün	 atıl	 kalması	 diğer	 üretim	 faktörlerinin	 atıl	 kalmasına	 benzetilemez.	 İşgücü	 toplumsal	
yaşamın	üretilmesinin	önkoşuludur.	Emek	toplumsallığı	üretir.	Sermaye	tarafından	kontrol	altına	
alınabilmesi	için	sıradan	bir	metaymışcasına	satın	alma	işlemine	tabi	tutulur,	metalaştırılır.	İşsizlik	
kapitalizmde	 sermaye	açısından	bir	özgürlük	 yaratırken	 (işsizliğin	 yükselmesi	 sermaye	açısından	
ücretleri	daha	 rahat	ayarlayabileceği	bir	ortam	yaratır)	 işçi	açısından	korku	duyulan	bir	duruma	
dönüşür.	İşten	atılan	ya	da	iş	verilmeyenlerin	sayısı	ne	kadar	çok	ise,	fiilen	çalışan	açısından	baskı	
da	 o	 derece	 yoğun	 olur.	 Tam	 da	 bu	 noktada	 işsiz	 ile	 işgücünü	 satabilenin	 çıkarları	 ortaklaşır.	
Kapitalizm	 bir	 birikim	 sistemi	 olmanın	 ötesinde	 bir	 korku	 jeneratörüdür.	 Kolayca	 işsiz	
bırakılabileceklerin	 giderek	 daha	 fazla	 istihdam	 edilmeleri	 kolayca	 işsiz	 bırakılabilecekler	 için	
yoğun	bir	korku	yaratma	ve	onların	iradesini	kırma	amacını	taşır.	İradesi	kırılanlara	vaat	edilen	ise	
uzun	 çalışma	 saatleri,	 kayıtsız	 ve	 esnek	 istihdam	 koşulları	 ve	 işyeri	 şiddetidir.	 İş	 akdi	 piyasa	
dolayımı	 ile	 uygulanan	 baskının	 hukuk	 diline	 tahvil	 edilebilmesi	 için	 geliştirilmiş	 yasal	 bir	
enstrümandır.	Ancak	 kapitalizm	bu	 itaatkâr	 kitlenin	 tamamını	 her	 zaman	emre	 amade	 kılamaz;	
bunlardan	bazıları	ne	kadar	ödün	verse	bile	 işgücünü	satmayacağının	bilincinde	olarak	bu	vahşi	
insan	pazarında	çekilirler.	Kalanlar	 ise	giderek	daha	 fazla	ödün	vererek	bir	 iş	bulmaya	çalışırlar.	
Şekil	 13	 iradesi	 kırılarak	 köşelerine	 çekilmek	 zorunda	 kalanlar	 (gizil	 işsiz)	 ile	 iş	 aramaya	 devam	
edenlerin	(açık	 işsiz)	tüm	işgücüne	oranını	göstermektedir.	TÜİK’in	 işsizlik	oranının	 içine	girenler	
sadece	 ikinci	 kategoriye	 girenlerdir.	 Oysa	 bir	 o	 kadar	 da	 gizil	 işsiz	 olduğunu	 Şekil	 13	
kanıtlamaktadır.	 Özellikle	 2005	 ve	 2006	 yılında	 azalan	 toplam	 işsizlik	 oranı	 2007’den	 itibaren	
artmaya	başlamıştır.	 2009	 yılında	 ise	 caydırılmış	 işsizlerle	 açık	 işsiz	 toplamının	 toplam	 işgücüne	
oranı	 %	 19	 civarındadır.	 2009	 yılında	 toplam	 işsizlik	 oranının	 açık	 işsizlik	 oranı	 kadar	 hızlı	
yükselmemesinin	 nedeni	 işsizleşenlerin	 önemli	 bir	 kısmının	 ücretsiz	 aile	 emekçiliği	 statüsünü	
kabullenmeleridir.		
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Şekil	13.	İşsizlik	Oranı	(%	)		
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Kaynak:	TÜİK	

Tablo	23	işsizliğin	toplumsal	cinsiyet	boyutunda	yapısını	sergiliyor.	Tablo	çok	açık	bir	şekilde	erkek	
işsizlik	oranının	kadın	işsizlik	oranından	çok	düşük	olduğunu	göstermektedir.	Ancak	2009’da	yani	
kriz	yılında	bu	önemli	ölçüde	kapanmıştır.	2008’den	2009’a	erkek	açık	ve	gizil	 işsilerin	sayısında	
ciddi	 artışlar	 meydan	 gelmiş	 ve	 kadın	 işsizlerin	 sayısındaki	 artış	 çok	 daha	 düşük	 seviyelerde	
kalmıştır.	 Bu	 da	 krizin	 öncelikle	 daha	 korunaklı	 ve	 daha	 yüksek	 ücretli	 emekçileri	 işsizleştirmek	
için	kullanıldığının	bir	göstergesidir.		

Tablo	23.	Cinsiyete	göre	İşsizlik	Oranları	(bin	kişi)	

	 Erkek	 Kadın	

Yıl	
Caydırılmış	

İşsiz	 Açık	İşsiz	 İşgücü	
İşsizlik	

Oranı	(%	)	
Caydırılmış	

İşsiz	 Açık	İşsiz	 İşgücü	
İşsizlik	

Oranı	(%	)	

2	005	 	718	 1,746	 16,704	 14.1	 927	 642	 5750	 23.5	

2	008	 	831	 1,877	 17,476	 14.8	 1019	 934	 6329	 26.6	

2	009	 	898	 2,491	 17,898	 18.0	 1164	 979	 6851	 26.7	

Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir	
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2.	2009	yılında	özellikle	ilköğretim	ve	altı	eğitime	sahip	bireylerin	işsizler	içindeki	oranı	
büyük	bir	 sıçrama	göstermiştir.	Ama	aynı	zamanda,	kriz	yılında,	 toplam	 işsizler	 içinde	
yüksek	öğrenim	almışların	ve	30-49	ve	50-64	yaş	gruplarının	payı	artmıştır.	Bu	da	krizde	
işten	çıkarılanların	özellikle	tecrübeli	ve	nitelikli	işçiler	olduğuna	delalet	etmektedir.	

Sermaye	 birikiminin	 gerekleri	 çok	 uzun	 süredir	 istihdamın	 ve	 işgücü	 piyasalarını	
esnekleştirmektedir.	Bu	adımlar	hem	reel	ücret	taleplerini	baskılamakta	hem	de	yüksek	reel	
ücrete	 denk	 düşen	 bazı	 nitelikleri	 değersizleştirmektedir.	 Bir	 anlamda	 bu	 değersizleşme	
işgücü	 piyasalarının	 ve	 istihdamın	 yapısına	 dair	 bazı	 önyargılarımızla	 alay	 eder	 gibi	
görünmektedir.	 Kapitalizmin	 yeni	 işgücü	 düzenlemeleri	 sonucunda	 gülünçleşen	 kimi	
önyargıları	hatırlatmakta	yarar	vardır:	

a) Son	yıllarda	iktisat	bölümü	müfredatında	büyük	bir	takdirle	karşılaşan	ve	giderek	
politikacılarımızın	 da	 ağzına	 sakız	 olmaya	 başlayan	 beşeri	 (insani)	 sermaye	
kuramına	 göre	 işçinin	 yetenek,	 beceri	 ve	 bilgi	 düzeyi	 sermayenin	 bağımsız	 bir	
bileşeni	 olarak	 ele	 alınmaktadır.	 Bu	 çözüm	mukayeseli	 üstünlükler	 kuramının	 iç	
tutarlılığını	savunmak	için	üretilmiştir.	Çözümün	maliyeti	faktör	getirilerine	dayalı	
klasik	 ticaret	 teorisinin	 tahmin	 etme	 kuvvetini	 azaltmıştır.	 Buna	 göre	 nasıl	
sermayedar	ekipmanına,	makinesine	ve	binasına	üretkenlikleri	artsın	diye	yatırım	
yapmakta	ise,	işçi	de	üretkenliği	artsın	diye	kendi	sermayesine	yatırım	yapmalıdır.	
Yapmalıdır	 ki	 bu	 pazarlıkta	 daha	 avantajlı	 konuma	 gelsin	 ve	 sermayesinin	
niteliğini	 arttıran	 işçi	 olarak	 işgücü	 süreçlerinin	 dışında	 kalma,	 yani	 işsiz	 kalma	
riskini	 en	 düşük	 seviyelere	 indirebilsin.	 Burada	 işçi	 açısından	 sermayesi	 olarak	
işgücüne	 yatırım	 yapmanın	 en	 bilindik	 yollarından	 biri	 onun	 olabildiğince	 fazla	
eğitilmesini	 sağlamaktır.	 Bu	 yatırımın	 gerçekleştirilmesinde	 asıl	 sorumlu	 devlet	
değil	işgücünün	malikidir.	Bu	yatırımı	yapanlar	işsiz	kalma	olasılıklarını	düşürürler	
ve	işsizler	içinde	daha	az	yer	bulurlar.		

Makine,	hammadde,	ekipman	ve	binaların	ölü	emek	(geçmişte	harcanmış	emek)	içerdiklerini	
ve	 üretken	 olabilmeleri	 için	 canlı	 emek	 ile	 yani	 işçinin	 işgücü	 ile	 karşılamalarının	 zorunlu	
olduğunu	 belirtelim.	 Yukarıda	 anlatılan	 yeni	 akademik	 buluş	 canlı	 olanı	 da	 öldürmek	 ve	
sermayeleştirmek	 gibi	 garip	 bir	 bakış	 açısına	 sahiptir.	 Bu	 bakış	 açısının	 tuhaflığı	 bir	 yana,	
beklentilerinin	 ne	 ölçüde	 gerçekleştiği	 incelenmelidir.	 Tablo	 24	 Türkiye’de	 toplam	 işsiz	
kitlesinin	eğitim	durumlarına	göre	kompozisyonunu	vermektedir.		
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Tablo	24.	İşsizlerin	Eğitim	Durumlarına	Göre	Kompozisyonu	

	
İlköğretim	
ve	Altı	

Orta	
Öğretim	

Yüksek	
Öğretim	

2002	 50.77	 43.15	 6.07	

2003	 47.58	 45.36	 7.05	

2004	 41.76	 48.3	 9.94	

2005	 51.14	 39.62	 9.25	

2006	 46.61	 43.1	 10.29	

2007	 44.84	 46.05	 9.11	

2008	 42.79	 45.45	 11.75	

2009	 51.34	 36.47	 12.19	

Kaynak:	TÜİK	verilerinde	türetilmiştir.		

Veriler	 insan	sermayesini	geliştirmeye	dayalı	önyargının	tam	tersinin	ortaya	çıktığını	kanıtlar	
niteliktedir.	Tabloya	göre	işsiz	kitlesinin	içinde	hem	orta	öğretim	mezunlarının	hem	de	yüksek	
öğretim	 mezunlarının	 oranı	 2002	 yılından	 2008	 yılına,	 dalgalanma	 gösterseler	 de,	
yükseliyorlar.	Kısacası,	tıpkı	kayıtsızlaşma	sürecinde	olduğu	gibi,	eğitim	işsiz	kalma	konusunda	
bir	 korunak	 yaratma	 yetisini	 giderek	 yitirmektedir.	 2009	 yılında	 özellikle	 ilköğretim	 ve	 altı	
eğitime	sahip	bireylerin	 işsizler	 içindeki	oranı	büyük	bir	 sıçrama	göstermiştir.	Diğer	 taraftan	
kriz	yılında	işsizler	içinde	yüksek	öğrenim	almış	olanların	oranı	da	artmıştır.	İşçilerin	önemli	bir	
bölümü	 de	 beşeri	 (insani)	 sermaye	 kuramının	 yarattığı	 beklentilere	 sahiptirler;	 özellikle	 de	
yeni	üniversite	mezunları.	Bu	beklentiler	onları	sermaye	birikimin	kurumsallaştırmaya	çalıştığı	
yeni	 (esnek)	 işgücü	piyasasının	dinamiklerini	anlamamaya	ve	yüksek	beklentileri	 sürdürerek	
her	 işi	 kabul	 etmemeye	 itmektedir.	 Dolayısıyla	 yeni	 üniversite	 mezunu	 kişiler	 için	 işsizlik	
süreleri	 ve	 oranları	 giderek	 artmaktadır.	 Şekil	 14	 tam	 da	 Türkiye’de	 bu	 sürecin	 yaşandığını	
göstermektedir.		
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Şekil	14.	Bazı	Gruplar	İçinde	İşsizlik	Oranı	(Türkiye	İşsizlik	Oranının	Oranı	Olarak)		

	

Kaynak:	TÜİK	Hanehalkı	Bütçe	Anketlerinden	derlenmiştir.		

Şekil	 14	 tüm	 işsizlik	 oranının	 oranı	 olarak	 çeşitli	 grupların	 işsizlik	 oranlarını	 göstermektedir.	
20-30	yaş	grubu	işgücüne	dahil	bireyler	açısından	işsizlik	oranı	genel	işsizlik	oranının	altındadır	
ve	bu	oran	dönem	içinde	de	düşmektedir.	Henüz	iş	hayatının	başında	olan	bireylerin	çok	fazla	
şey	beklemeden	her	 türden	 işe	 girme	 kapasiteleri	 buna	 yol	 açmaktadır.	Diğer	 taraftan	 tüm	
üniversite	mezunları	için	işsizlik	oranı	2002	yılında	Türkiye	işsizlik	oranının	%		60’ı	civarındadır.	
Ancak	 bu	 oran	 2003’den	 sonra	 tedrici	 bir	 yükseliş	 eğilimine	 girmiştir.	 Kısacası	 üniversite	
eğitimi	işsizliği	engelleme	kapasitesini	giderek	yitirmektedir.	20-30	yaş	grubundaki	üniversite	
mezunları,	başka	bir	ifade	ile	görece	yeni	üniversite	mezunları,	için	işsizlik	oranı	Türkiye	geneli	
için	işsizlik	oranından	genel	olarak	büyüktür	ve	2006	yılında	neredeyse	bu	orandan	%	80	daha	
fazladır.	Kısacası	her	yeni	5	mezundan	biri	işsiz	kalmaya	mahkumdur.	Bu	oran	ayrıca	giderek	
yükselmektedir.	 Bu	 veriler	 beşeri	 sermaye	 kuramını	 komik	 bir	 seda	 haline	 getirmektedir.	
Ayrıca	yeni	işgücü	piyasalarının	gereklerine	uysunlar	diye	tasarlanmış,	şu	ünlü	işsizleri	eğitim	
programlarının	etkinliği	üzerine	ciddi	soru	işaretleri	getirmektedir.		

b)	 Yine	 beşeri	 (insani)	 sermaye	 kuramına	 göre	 işçi	 kendisinden	 ayrıştırılabilir	 ve	
işlenebilir	 bir	 meta	 olarak	 görülen	 işgücünü	 daha	 yetkin	 ve	 daha	 kullanışlı	 hale	
getirmelidir.	 Beceri	 ise	 tecrübe	 ile	 zamanla	 kazanılacak	 bir	 şeydir.	 Yetenek	
biriktirilmiş	 ve	 öğrenilmiş	 becerilerin	 toplamıdır.	 İşçi	 sürekli	 istihdam	 altında	
kalabiliyor	ise,	geçen	zaman	zarfında	yetenek	ve	beceri	biriktirecek,	sermaye	olarak	
kendi	 işgücünü	 daha	 aranılır	 ve	 çekici	 kılacak	 ve	 kendisi	 için	 işsiz	 kalma	 riskini	
düşürecektir.	 Dolayısıyla	 işsizlik	 riski	 yaşlı	 ve	 tecrübeli	 işçiler	 için	 düşük,	 işgücü	
piyasalarına	yeni	giren	işçiler	açısından	düşük	olacaktır.		

Bu	 safiyane	 tez	 değişen	 işgücü	 süreçlerini	 anlamaktan	 uzaktır.	 Bunu	 en	 iyi	 Tablo	 25’de	
görebiliriz.	Tablo	toplam	işsiz	kitlesini	yaş	gruplarına	bölmektedir.		
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Tablo	25.	İşsiz	Kitlesinin	Yaş	Kompozisyonu	

	 15-29	 30-49	 50-64	

2002	 79.11	 17.17	 3.56	
2003	 77.17	 18.67	 3.8	
2004	 76.45	 18.57	 4.39	
2005	 74.78	 19.34	 5.25	
2006	 77.28	 17.62	 4.73	
2007	 75.12	 20.5	 3.63	
2008	 71.34	 22.42	 5.65	
2009	 61.61	 31.06	 7.34	

Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.		

	

Tablo	25	açıkça	hem	orta	yaş	grubunun	hem	de	en	üst	yaş	grubunun	toplam	işsiz	kitlesi	içinde	
paylarının	 arttığını	 göstermektedir.	 Kısacası	 tecrübe	 ve	 birikim	 de	 değersizleştirilmiştir.	
Özellikle	 kriz	 ortamında	 30-49	 ve	 50-64	 yaş	 gruplarının	 toplam	 işsiz	 kitlesi	 içindeki	 oranları	
artış	 göstermiştir.	 Bu	 da	 krizde	 işten	 çıkarılanların	 özellikle	 tecrübeli	 ve	 nitelikli	 işçiler	
olduğuna	delalet	etmektedir.		

	

3.	2001	sonrası	dönemde	ekonomide	büyüme	performansı	ile	istihdam	yaratma	kapasitesi	
arasındaki	 bağ	 kopmuştur.	 Ekonomi,	 “istihdam	 yaratmayan	 büyüme”	 özelliğinden,	
işsizliğin	hızla	arttığı	"azalan	büyüme	artan	işsizlik”	özelliğine	geçiş	sergilemiştir.	

	

Tablo	26.	Yurtiçi	İşgücü	Piyasasında	Gelişmeler	(2000-2009)	
Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler (2000-2009)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
15	ve	Daha	Yukarı	Y aş taki	Nüfus 																	 46,209 47,148 48,039 48,914 49,827 50,808 50,868 49,220 50,772 51,686

İş gücüne	K atılma	Oranı 49.9 49.8 49.8 48.6 48.5 48.0 48.0 47.8 46.9 47.9

S ivil	İş gücü	 23,035 23,489 23,936 23,787 24,188 24,590 24,399 23,530 23,805 24,748

	S ivil	İs tihdam	 21,538 21,531 21,463 21,291 21,709 22,081 21,994 21,207 21,194 21,277

	İş s iz 1,497 1,958 2,473 2,497 2,479 2,509 2,405 2,323 2,611 3,471

İş s iz lik	Oranı	(%) 6.5 8.4 10.4 10.5 10.3 10.2 9.9 9.9 11.0 14.0

	K ent 8.9 11.5 14.3 13.7 13.7 12.6 12.1 11.9 12.8 16.6

	K ır 3.8 4.8 5.8 6.7 5.9 7.4 6.6 6.8 7.2 8.9

E ks ik	İs tihdam	Oranı(%) 7.1 6.0 5.5 4.8 4.1 3.3 3.6 3.1 3.3
İşsiz+Eksik İstihdam Nedeniyle 
Atıl Durumda Bulunan İşgücü 
Oranı (%) 13.6 14.3 15.8 15.3 14.4 13.5 13.4 13.0 14.2

	T arım	 7,176 8,089 7,458 7,165 5,713 5,154 4,907 4,867 5,016 5,240
	S anayi	 3,731 3,774 3,954 3,846 3,919 4,178 4,269 4,314 4,441 4,079
	Hizmetler 9,650 9,661 9,942 10,135 10,000 10,735 11,247 11,557 11,737 11,958
					İnşaat 1,328 1,110 958 965 966 1,107 1,196 1,231 1,241 1,306
Tarım	Dış ı	İs tihdam 13,382 13,435 13,896 13,981 13,919 14,913 15,516 15,871 16,178 16,037

Kaynak: TÜİK

S ivil	İs tihdamın	S ektörel	Dağ ılımı

* Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) sopmrasındaki revizyon dolayısıyla 2006 ve 2007 yıllarında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus, işgücü ve istihdam azalmış 
görünmektedir. 
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2001	sonrası	dönemde	son	derece	“çarpıcı”	olarak	nitelendirilen	bir	yüksek	büyüme	patikası	
yakalamış	olan	Türkiye	ekonomisi	2008’de	yaklaşık	sıfır	büyümüş,	2009’da	ise	yaklaşık	%	5.0	
oranında	 küçülmüştür.	 2009’da	 ciddi	 daralma	 geçiren	 Türkiye	 ekonomisi	 için	 bu	 aşamada	
tekrar	 vurgulanması	 gereken	 nokta,	 “çıkan	 krizin	 küresel	 /	 dış	 kaynaklı	 olduğu,	 Türkiye’nin	
krizi	olmadığı,	ancak	Türkiye	ekonomisinin	direnmekte	zorlanacağı	bir	kriz	olduğu”	savlarının	
yanıltıcı	olduğudur.	Zira,	Türkiye	ekonomisinin	gerek	büyüme	dinamiklerinde,	gerekse	katma	
değer	ve	istihdam	yaratma	kapasitesinde	gözlemlenen	sorunlar,	2008	sonunda	“tescillenen”	
küresel	krizin	çıkışından	çok	daha	önceye,	uzun	dönemde	1980-sonrası,	daha	kısa	dönemde	
ise	2001-krizi	sonrasına	dayanmaktadır.			

	
Tablo	 26	 ile	 birlikte	 değerlendirilebilecek	 Şekil	 15,	 Türkiye	 ekonomisi	 için	 2001-2010	 (2.	
çeyrek)	döneminde	yurtiçi	hasıla	ve	imalat	sanayi	katma	değeri	yıllık	reel	artış	hızına	karşılık	
yıllık	 istihdam	artış	hızlarını	 sergilemektedir.	Öncelikle,	 şekilden	de	açıkça	 izlenebileceği	gibi	
Türkiye	ekonomisinin	büyüme	dinamiklerinde	2004-sonrası	dönemde,	özellikle	2006’dan	bu	
yana	ciddi	bir	durgunluk	yaşanmaktadır.	2004	yılından	bu	yana	her	yıl	büyüme	performansı	
düşüş	 göstermektedir;	 imalat	 sanayinin	 büyüme	performansında	 da	 özellikle	 2007	 ve	 2008	
yılları	 boyunca	 yaşanan	 gerileme	 ve	 nihayet	 2008	 3.	 çeyreğinde	 başlayan	 ve	 2010	 2.	
çeyreğine	kadar	devam	eden	“küçülme”	de	dikkat	çekicidir.		

	

Şekil	15.	GSYİH,	İmalat	Sanayi	Katma	Değer	ve	İstihdam	Artışları	(%	)	
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Kaynak:	TCMB,	EVDS	
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Şekildeki	 önemli	 bir	 nokta	 da	 2001-sonrası	 dönemde	 ekonomide	 büyüme	 performansı	 ile	
istihdam	 yaratma	 kapasitesi	 arasındaki	 bağın	 kopmasıdır:	 bu	 dönem	 boyunca	 ekonomi	
“istihdam	yaratmayan	büyüme”	özelliğinden	büyümenin	temposu	yavaşlarken,	işsizliğin	hızla	
arttığı	 "azalan	 büyüme	 artan	 işsizlik”	 özelliğine	 geçiş	 sergilemeye	 başlamıştır.	 Büyümenin	
pozitif	olduğu	2002-2008	(3.	çeyrek)	arasında	yurtiçi	reel	hasıla	yıllık	artış	oranı	ortalaması	%	
6.4,	imalat	sanayi	reel	katma	değer	yıllık	artış	oranı	ortalaması	%	7.1’dir.	Aynı	dönemde	yıllık	
istihdam	 artışı	 yüzde	 sıfıra	 yakın	 negatif	 değer	 almıştır.	 Ekonominin	 büyüme	 dinamiğinin	
“daraldığı”	2004-sonrası	dönemde	ise	yurtiçi	hasıla	ortalama	yıllık	artış	oranı	ve	imalat	sanayi	
reel	katma	değer	ortalama	yıllık	artış	oranı	sırasıyla	%	4.5	ve	%	5.3	olarak	gerçekleşmiştir.	Bu	
dönemde	 Türkiye	 ekonomisinde	 istihdam	 yıllık	 ortalama	 %	 1.2	 oranında	 daralmıştır.	 Bir	
anlamda	iş	bulma	olanaklarını	yitiren	ve	umudu	kırılan	ciddi	bir	nüfusun	boyutlarını	da	temsil	
etmesi	 açısından	önemli	olan	 işgücüne	katılım	oranı	düşerken	 işsizlik	 göstergesinde	anlamlı	
bir	 düşüş	 yaşanmaması	 ise	 sorunun	aslında	görünenden	 çok	daha	büyük	 ve	 çok	daha	uzun	
soluklu	olduğuna	işaret	etmektedir.	2007	yılında	%	10.3	düzeyinde	gerçekleşen	resmi	işsizlik	
oranı	2008’de	%	11.0,	2010	Şubat	dönemi	için	tarihsel	%	14.4	olarak	kaydedilmiştir.		

Kuşkusuz,	Türkiye’de	“istihdam	yaratmayan	büyüme”	olgusunun	varlığıyla	kendisini	gösteren	
bir	 istihdam	 krizi,	 krizden	 önce	 de	 mevcuttu.	 2001	 krizi	 sonrasındaki	 yüksek	 büyüme	
oranlarına	ve	bu	büyüme	ile	birlikte	gelen	bir	miktar	istihdam	artışına	karşın,	işsizlik	oranları	
kriz	 öncesi	 dönemin	 üç	 puan	 üstüne	 çıkarak,	 %	 10	 bandına	 yerleşmişti.	 2004-2007	
döneminde	 yıllık	 ortalama	 üretim	 artışı	 %	 	 7.3	 olurken,	 yeni	 nüfus	 projeksiyonlarına	 göre	
revize	edilmiş	verilerle,	yıllık	ortalama	 istihdam	artışı,	%	 	1.4	olmuştu.	 İmalat	 sanayinde	de,	
istihdamsız	 büyüme	 olgusu	 kendini	 kuvvetle	 göstermekteydi.	 2005,	 2006,	 2007	 yıllarında	
imalat	sanayi	sırasıyla,	%		11.9,	%		8.2	ve	%		8.4	oranlarında	büyürken,	istihdam	artışı	sırasıyla,	
sadece	 %	 	 1.8,	 yüzde	 1.6	 ve	 %	 	 0.5	 olmuştu.	 Özellikle	 2009	 yılının	 ilk	 çeyreğinde,	 işsizlik	
oranının	 %	 	 16’ya,	 tarım	 dışı	 işsizlik	 oranının	 ise	 %	 	 19’a	 çıkması,	 ülkede	 ağır	 bir	 istihdam	
krizine	işaret	ederken,	bu	durumun	bir	sosyal	krize	dönüşeceği	kaygısını	da	kuvvetlendirmişti.		

Türkiye	 işgücü	 piyasalarına	 ait	 gözlemler	 istihdamın	 küresel	 kriz	 altında	 daha	 da	 yoğun	
biçimde	 enformelleştirildiği,	 kayıtdışına	 ve	 parçalanmaya	 itildiğini	 belgelemektedir.	 TÜİK	
verilerine	göre	2010	yılının	ilk	yarısında,	Ocak-Haziran	arasında	toplam	istihdam	2	milyon	324	
bin	 kişi	 artmıştır.	 Bu	 artışın	 1	 milyon	 194	 bin	 kişisi	 tarım	 sektöründe,	 255	 bini	 sanayi	
sektöründe,	geri	 kalan	875	bin	kişi	de	 inşaat	ve	hizmetler	 sektörlerinde	 istihdam	edilmiştir.	
Söz	konusu	altı	aylık	dönemde	Türkiye’de	kayıt	dışı	 çalışan	sayısı	1	milyon	570	bin	kişi	artış	
göstermiştir.	 Yani	 2010’un	 ilk	 yarısında	 gözlenen	 istihdam	 artışının	 %	 	 67.6’sı	 herhangi	 bir	
sosyal	 güvenlik	 kuruluşunun	 güvencesinden	 yararlanmayan,	 kayıtdışı	 çalışanlardır.	
Kayıtdışılığın	 dağılımı	 da	 çarpıcıdır:	 Kayıtdışı	 istihdamdaki	 1	 milyon	 570	 bin	 kişilik	 artışın,	
yüzde	66’sı	 tarım	sektöründen	gelmektedir.	Tarım	sektöründe	altı	 ayda	“istihdam	edilen”	1	
milyon	194	bin	kişi	söz	konusu	iken,	kayıtdışı	istihdam	edilen	sayısındaki	artış	1	milyon	45	bini	
bulmaktadır.	 Buna	 göre	 kriz	 sonrası	 dönemde	 yaratılan	 istihdam	 artışları	 uzun	 dönemli	 ve	
formel	olmaktan	uzaktır.	İstihdam	artışlarının	bu	nitelikleri,	kriz	sonrası	“yeniden	toparlanma”	
döneminde	de	 faturanın	emekçi	kitlelerin	azalan	gelirleri	üzerinden	nasıl	 finanse	edildiğinin	
de	belgesini	oluşturmaktadır.	
	
Bu	gözlemler	ile	birlikte	uzun	dönem	için	toplam	istihdamda	tarımın	azalan,	hizmetlerin	artan	
payı	 ve	 ayrıca	 tarımdaki	 çözülmenin	 sivil	 istihdam	 değerinin	 10	 yıldır	 neredeyse	 sabit	
kalmasındaki	payı	önemlidir.		
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4.	İŞKUR’un	yapısı	emek	aleyhine	düzenlenmiştir.	

İŞKUR	 emekçinin	 kendisini	 gerçekleştirmek	 için	 bir	 kolektivitenin	 parçası	 olarak	 sahip	 olduğu	
çalışma	 hakkını	 kullanmasına	 yardım	 etmek	 için	 değil,	 işgücünün	 tam	 anlamıyla	
metalaştırılması,	 bir	 mal	 gibi	 alınıp	 satılabilmesi	 (esnekleştirilmesi)	 sürecinde,	 işverenlerin	
ihtiyaç	 duyduğu	 emek	 gücü	 arzını	 sürtünmesiz	 (sosyal	 çatışmasız)	 olarak	 gerçekleştirmek	 için	
inşa	edilmiştir.		

5.	 Emek	 gücünün	 piyasalara	 sunulması	 sürecinde	 kar	 amaçlı	 girişimlerin	 (özel	 istihdam	
büroları)	ortaya	çıkması	emek	aleyhine	bir	düzenlemedir.		

Emeğin	 tam	 bir	 meta	 olarak	 kavramsallaştırılmasının	 sonucu	 olarak,	 herhangi	 bir	 metanın	
piyasalara	sunumunda	etkin	olan	şirketlerin	sahip	olduğu	haklar	ve	beklentiler,	 işgücü	metaını	
sunan	şirketler	için	de	geçerli	olmaya	başlar.	Bu	bağlamda	emek	gücü	ikinci	bir	sömürüye	tabi	
tutulur.	 Ürettiği	 artı-değer	 işletme	 sahibi	 kapitalist	 tarafından	 temellük	 edilirken,	 kendisine	
ayrılan	işgücü	maliyetinin	bir	kısmı	da	tellal	şirketlere	gider.	Bu	eğilimin	ardında	emeğin	kolektif	
haklarının	 erozyonu	 bulunmaktadır.	 Kolektif	 hakların	 güçlendirilmesi	 emeğin	 metalaşması	
sürecinin	 önünde	 gayrı-metalaştırıcı	 bir	 etkiyi	 haiz	 olacaktır.	 İlk	 etapta	 aracının	 işçiye	ödenen	
ücret	 üzerinde	 herhangi	 bir	 kesinti	 yapmasının	 mutlak	 surette	 engellenmesi	 ve	 bunun	 için	
gerekli	düzenlemelerin	gerçekleştirilmesidir.		

6.	İŞKUR’un	aktif	ve	pasif	işgücü	piyasası	politikaları	yetersizdir.	

Türkiye	 ekonomisi	 özellikle	 2001	 krizinden	 bu	 yana	 “istihdam	 yaratmayan	 büyüme”	 altında	
emekçileri	giderek	artan	oranda	ve	derinlikte	çalışma	hayatının	dışına	itmektedir.	İhracata	dayalı	
büyüme	 stratejisi	 ve	 uluslar	 arası	 rekabet	 altında	 baskılar	 ve	 sektörel	 değişim,	 özelleştirmeler,	
“kamu”nun	yeniden	yapılandırılması	ve	küresel	kriz	sonrası	etkiler	bu	sürecin	parçaları	olarak	öne	
çıkmaktadır.	 Çalışmanın	 bu	 bölümünde	 de	 sergilendiği	 gibi,	 düşük	 ve	 (özellikle	 kadınlar	 için)	
giderek	 azalan	 işgücü	 piyasalarına	 katılım,	 başta	 gençler	 olmak	 üzere	 yüksek	 işsizlik,	 iş	 kaybı,	
kayıtdışı	 istihdam,	yüksek	düzeyde	eksik	istihdam		işgücü	piyasalarının	devasa	boyutlara	ulaşmış	
sorunlarının	birer	parçası	olarak	öne	çıkmaktadır.		

Türkiye’de	bu	alandaki	tek	kamu	kurumu	olan	Türkiye	İş	Kurumu	(İŞKUR)’un	aktif	ve	pasif	işgücü	
politikaları	 ise	 burada	 ortaya	 konan	 sorunlar	 karşısında	 son	 derece	 cılız	 kalmaktadır.	 Öncelikle	
aktif	 işgücü	 politikaları	 (eğitim	 programları,	 toplum	 yararına	 çalışma,	 sübvansiyonlu	 istihdam	
politikaları)	Türkiye	için	örneğin	AB	ya	da	OECD	ülkeleri	ile	karşılaştırıldığında	çok	yeni	politikalar	
olarak	 gözlemlenmektedir.	 Bununla	 birlikte	 Türkiye’de	 uygulanan	 aktif	 işgücü	 programlarının	
çoğu	eğitim	niteliğindedir.	2002’den	bu	yana	çoğu	İŞKUR’un	da	paydaşı	olduğu	Toplum	Yararına	
Çalışma	 (TYÇ),	 Özelleştirme	 ve	 Sosyal	 Destek,	 Aktif	 İşgücü	 Programları	 Projesi	 (AİPP),	 Aktif	
İstihdam	 Tedbirleri	 Projesi	 (AİTP)	 gibi	 kaynaklarının	 büyük	 bir	 kısmının	 Dünya	 Bankası	 Avrupa	
Komisyonu	 gibi	 kurumlarca	 sağlandığı,	 gerek	maddi	 gerekse	 kapsam	 olarak	 çok	 geniş	 görünen	
projelerin	(Örneğin	AİPP’nin	bütçesi	50	milyon	dolardır	ve	bunun	40	milyon	doları	AB	tarafından	
karşılanmaktadır.	 Benzer	 şekilde	 2010	 yılında	 tamamlanan	AİTP’nin	 bütçesi	 20	milyon	 avrodur,	
bunun	 16	 milyon	 avrosu	 Avrupa	 Komisyonu’nca	 karşılanmıştır)	 yeni	 istihdam	 yaratmadaki	
etkinliği	 kuşkuludur).	 Tunalı	 (2003),	 2001	 krizi	 ile	 uygulamaya	 konan	 istihdamı	 sübvansiyon	
programını	 kullanarak	 2001	 yılında	 işverenlerin	 906,546	 işçi	 için	 devletten	 sübvansiyon	 aldığını	
belirtmektedir.	Kriz	döneminde	yaklaşık	1	milyon	yeni	iş	!!	

İŞKUR,	gelişmiş	ülkelerdeki	benzer	kurumlara	göre	çok	küçük	bir	organizasyon	olarak	kalmakta,	
çoğu	 büyük	 bütçeli	 projeleri	 istihdama	 yönelik	 ciddi	 ve	 kalıcı	 etkiler	 yaratacak	 şekilde	 etkin	
yürütmekten	 de	 uzak	 kalmaktadır.	 Bu	 kurumun	 teknik	 ve	 kurumsal	 kapasitesinin	 yükseltilmesi	
önemlidir.	 Ercan,	 Taymaz	 ve	 Yeldan	 (2010)	 İŞKUR’un	 eleman	 yetersizliği	 ve	 kurumun	 örneğin	
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mesleki	 eğitim	 servisinde	 gerekli	 altyapı	 ve	 araçlardan	 yoksun	 olduğu	 noktasında	 eleştirileri	
ortaya	koymaktadır.	Yine	bu	çalışma,	 işverenlerin	kurumun	kampanyalarına	karşı	 ilgisizliği	ve	bu	
projelerden	 yararlananların	 gerek	 toplam	 işsiz	 gerekse	 İŞKUR’a	 kayıtlı	 işsizler	 içindeki	 payının	
düşüklüğünü	 de	 vurgulamaktadır.	 Örneğin,	mesleki	 eğitim	 programına	 dahil	 olanların	 İŞKUR’da	
işsiz	olarak	kayıtlı	olanlara	oranının	%12	gibi	oldukça	düşük	bir	düzeyde	olduğunu	belirtmekte	ve	
Türkiye’de	 işgücünün	geleneksel	temelden	modern	meslek	yetilerine	ve	teknik	uzmanlığa	doğru	
dönüşmesi	 için	soruna	bakış	açısının	değişmesinin	gerekliliğine	vurgu	yapmaktadır.	Kurumun	bu	
konudaki	 yetersizliği	 ve	 iyileştirme/yeniden	 yapılandırma	 gereksinimi	 kurumun	 kendi	
raporlarında	da	yer	almaktadır	(İŞKUR,	2010).			

Özellikle	küresel	kriz	sonrasında	2008-2009	döneminde	işgücü	piyasasına	yönelik	tedbirler	sıklıkla	
ve	 yoğun	 bir	 biçimde	 tartışılırken	 yürürlüğe	 konan	 programlar	 arasında	 işverenlere	 sağlanan	
istihdam	teşvikleri	ve	İŞKUR	vasıtası	ile	sağlanan	mesleki	eğitimler	ön	plana	çıkmaktadır.	(İŞKUR,	
2010).		İşsizlik	sigortasından	yararlanma	koşullarında	değişiklik	ile	yaralanan	sayısının	artırılması,	
kamu	doğrudan	istihdam	programı	gibi	tedbirlerin	tercih	edilmediği	görülmektedir.				

İŞKUR’un	 kolektif	 bir	 hak	 olan	 çalışma	 hakkını	 ve	 bunun	 içerdiği	 yasal	 korumaları	
gerçekleştirebilecek	 şekilde	 yeniden	 örgütlenmesi	 gerekmektedir.	 Ancak	 devletin	 biçimindeki	
dönüşümün	 bir	 ürünü	 olarak	 bu	 kurum	 gerekli	 (gayrı-metalaştırıcı)	 politikaların	 üretiminde	 tek	
başına	 etkin	 olamaz.	 Yapılması	 gereken	 kamunun	 üretime	 geri	 döndürülmesi,	 emeğin	 siyasal	
temsilinin	 artırılması	 gibi	 makro	 düzlemde	 politikalar	 üretmek,	 dönüşümü	 de	 bu	 eksende	
gerçekleştirmektir.		

7.	İşsizlik	fonundan	çok	az	işçiye	aktarım	gerçekleşmektedir.	

	 a.	İşsizlik	Fonu	ile	ilgili	sayısal	veriler	işçiye	aktarımın	azlığını	göstermektedir.		

Tablo	27.	İşsizlik	Sigortası	Fonu-Gelir	ve	Giderler	(milyon	TL)	

Aralık 2002 Aralık 2007 Aralık 2008 Aralık 2009 Aralık 2010
GELİRLER 4,724.6 31,576.1 40,956.9 51,614.2 60,605.1
    İşçi ve İşveren Primleri 1,716.3 9,834.3 12,884.5 16,175.0 19,703.8
    Gecikme Zammı 6.0 216.2 297.4 355.7 441.7
    Hazine Payı 650.2 3,356.2 4,365.1 5,475.1 6,651.4
    Faiz Geliri 2,351.5 18,158.9 23,371.4 29,471.3 33,599.9
    Diğer 0.6 10.5 38.5 194,525.9 203.5
GİDERLER 48.7 1,517.6 3,403.1 9,518.8 14,661.9
TOPLAM VARLIK 4,675.8 30,058.5 37,553.8 42,095.3 45,938.9 	

Fonun	Aralık	2010	itibariyle	60,6	milyar	liralık	bir	büyüklüğe	ulaşan	gelirlerinin	(öncelikle	%		2	
işveren,	%	 	 1	 sigortalı	 işçiden	 yapılan	 kesintiler	 ve	%	 	 1	 devlet	 payı	 ödemeleri	 ve	 devlet	 iç	
borçlanma	 senetlerinde	 değerlenmeden	 kaynaklı	 faiz	 geliri)	 ulaşması,	 bunun	 ancak	 14.7	
milyar	lirasının	gider	kaydedilmesi	dikkat	çekicidir.	14.7	milyar	liralık	gider	kalemleri	içerisinde	
işsizlik	 ödeneği	 yanında	 genel	 sağlık	 sigortası	 prim	 ödemeleri,	 sigortalı	 işsizler	 ile	 Kuruma	
kayıtlı	diğer	işsizlere	iş	bulma,	danışmanlık	hizmetleri,	mesleki	eğitim,	işgücü	uyum	ve	toplum	
yararına	çalışma	hizmetleri	ile	işgücü	piyasası	araştırma	ve	planlama	çalışmaları	dahildir.		

En	 önemlisi	 2008,	 2009	 ve	 2010	 yıllarındaki	 toplam	 27.6	 milyar	 liralık	 giderin	 yaklaşık	 9.2	
milyar	 lirası	GAP’ta	kullanmak	üzere	 Fon’dan	Hazine’ye	ayrılan	miktarı	oluşturmaktadır.	Bu	
büyüklük	 Mart	 2002	 tarihinden	 Mayıs	 2010	 tarihine	 kadar	 gerçekleştirilen	 toplam	 işsizlik	
ödeneğinin	(3.1	milyar)	neredeyse	3	katıdır.		
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Fonun	 amacına	 aykırı	 olarak	 Yüksek	 Planlama	 Kurulu	 kararına	 göre	 GAP	 kapsamındaki	
yatırımlar	 ile	 bölgesel	 ekonomik	 ve	 toplumsal	 kalkınmaya	 yönelik	 yatırım	 alanlarında	
kullanılmak	kaydı	ile	ilgili	daire	bütçelerine	Fon’dan	ödenek	aktarılmasının	alanı,	küresel	kriz	
sonrası	İstihdam	Paket’i	ile	5921	Sayılı	Kanun	ile	daha	da	genişletilmektedir.	Ercan,	Taymaz	ve	
Yeldan	 (2010)	dünyanın	pek	çok	ülkesinde	kriz	koşullarında	alınan	önlemler	arasında	 işsizlik	
sigortasından	 yaralanma	 koşullarının	 iyileştirmesi	 bulunurken	 Türkiye’nin	 tek	 örnek	 olarak	
işsizlik	 sigortası	 fonlarını	 giderek	artan	oranda	bütçeye	aktarmasının	dikkat	 çekici	 olduğunu	
belirtmektedir.		

b.	 Bazı	 Alacakların	 Yeniden	 Yapılandırılması	 ile	 Sosyal	 Sigortalar	 ve	 Genel	 Sağlık	 Sigortası	
Kanunu	ve	Diğer	Bazı	Kanun	ve	Kanun	Hükmünde	Kararnamelerde	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	
Kanun,	 kısa	adıyla	Torba	Yasa	 ile	 İşsizlik	 Fonundan	Hükümetin	kullanacağı	oran	artıyor,	 kriz	
faktörü	ve	sermayeye	teşvik	sürmektedir.		

c.	Torba	Kanunun	69.	maddesi	ile	Hükümete,	sermayeye	kısa	süreli	esnek	çalışma	yöntemiyle	
teşvik	verebilmek	 için	 İşsizlik	Fonunun	bir	önceki	yıl	prim	gelirlerinin	%	 	30’unu	kullanma	ve	
bu	oranı	%		50’ye	çıkarma	yetkisi	vermektedir.	

d.	 Torba	Kanun	 ile	 yeni	 ve	genç	 işçilerin	 istihdamının	 sigorta	prim	 işveren	payları	da	 İşsizlik	
Sigortası	Fonundan	karşılanacaktır.	

i.	 Tasarının	 74.	 maddesinde	 4447	 sayılı	 Yasaya	 eklenen	 Geçici	 Madde	 10	 ile	
31.12.2015	 tarihine	 kadar	 özel	 sektörde	 istihdam	 edilecek	 yeni	 işçilere	 dair	 sigorta	
primlerinin	 işveren	 payının	 İşsizlik	 Sigortası	 Fonundan	 karşılanması	 ve	 Bakanlar	
Kuruluna	2015	yılından	sonra	5	yıl	daha	uzatma	yetkisi	verilmesi	düzenlenmektedir.	
Yalnızca	 “18	 yaşından	 büyük	 ve	 29	 yaşından	 küçük	 erkekler	 ile	 18	 yaşından	 büyük	
kadınların”	istihdamını	öngören	bu	teşvik,	çeşitli	ölçütlere	dayandırılarak	6	ay,	12	ay,	
24	ay,	36	ay	ve	48	ay	olmak	üzere	6	ay	ile	4	yıl	arası	süreleri	kapsamaktadır.		

Bu	uygulama	işverenlerin	prim	maliyetinden	kaçınmak	için	29	yaş	üzerindeki	işçileri	
işe	almaması	veya	işten	çıkarmasına	yol	açacaktır.	

	 		
	
8.	İşsizlik	fon	yönetiminde	yalnızca	bir	sendika	yetkilisi	bulunmaktadır;	emek	kendisiyle	en	
doğrudan	ilgili	sürecin	dışında	bırakılmıştır.					

İşsizlik	Sigortası	Kanunu’nun	53.	maddesi	fonun	idari	mekanizmasını	belirlemektedir.	Buna	
göre	fon,	Bakanın	ve	Hazine	Müsteşarlığının	bağlı	olduğu	Bakanın	önerisi	üzerine	müşterek	
kararname	 ile	atanan	birer	 temsilci	 ile	en	 fazla	 işçi	ve	 işvereni	 temsil	eden	 işçi	ve	 işveren	
konfederasyonları	 tarafından	 seçilen	 birer	 üyeden	 oluşan	 dört	 kişilik	 Fon	 Yönetim	
Kurulunun	 kararları	 çerçevesinde	 İş	 ve	 İşçi	 Bulma	 Kurumu	 Genel	 Müdürlüğü	 tarafından	
işletilir	ve	yönetilir.	

	 	
Öncelikle	kanun	tarafından	belirlenen	bir	kişilik	 işçi	 temsilcisi	kontenjanı	artırılmalı,	dörde	
çıkarılmalıdır.	 Bu	 durum	 devletin	 sermaye	 ve	 emeğe	 eşit	 temsilci	 ayırma	 ilkesine	 ters	
olmayacaktır	 zira	 işsizlik	 sigortası	 doğrudan	 emeğin	 günlük	 yaşamını	 etkilemektedir	 ve	
kolektif	 bir	 hak	 olan	 çalışma	 hakkı	 ile	 ilgilidir.	 İş	 ve	 İşçi	 Bulma	 Kurumu	Genel	Müdürlüğü	
içerisinde	emek	kesiminin	temsiliyeti	artırılmalıdır.		
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NE	YAPMALI?	

1.	İşsizlere	sendika	hakkı	tanınmalıdır.		

a.	 İşsizler	 sendika	 kurulabilmelidir.	 Sendikaya	 üye	 olabilmek	 için	 hizmet	 akdiyle	 ilgili	 iş	
kolunda	 çalışıyor	 olmak	 koşulu	 kaldırılmalıdır.	 Emek	 gücünü	 satabilmek	 maksadıyla	 (salt	
hizmet	 sözleşmesi	 değil)	 her	 türlü	 sözleşmeye	 binaen	 iş	 sahibi	 olan	 ya	 da	 iş	 arayan	 (bilfiil	
çalışma	koşulu	kaldırılmalıdır)	herkes	emekli	olup	olmadığına,	kayıt	dışı	çalışıp	çalışmadığına	
bakmaksızın	 bir	 sendikaya	 üye	 olabilmelidir.	 Bu	 tabloya	 ayrıca	 emek	 gücü	 piyasasına	 dahil	
olmadan	 (genellikle	 tarım	 sektöründe)	 aile	 içi	 emekçi	 olarak	 çalışanlar	 da	 eklenmelidir.	
Örgütsüz	 çalışan	 kesimin	 büyük	 bir	 kısmını	 oluşturan	 aile	 içi	 emekçilerin,	 öğrencilerin	 ve	
işsizlerin	 kuracağı	 sendikaların	 finansmanında	 üye	 aidatları	 yerine	 kamu	 aracılığıyla	 gelir	
temin	edilebilmeli;	bu	kimselerin	bir	parçasını	oluşturdukları	 kolektif	emek	 içerisinde	kayıtlı	
çalışanlara	 tanınan	 hakları	 olabildiğince	 kullanabilmeleri	 için	 gereken	 düzenlemeler	
yapılmalıdır.	Emeğe	tanınan	hakları	kullanabilmek	için	yurttaş	olma	şartı	aranmamalı,	Türkiye	
içerisinde	çalışan	herkes	koruyucu	hükümlerin	kapsamına	alınabilmelidir.		

b.	Sendika	kurmak,	sendikaya	üye	olmak	ve	hangi	sendikanın	temsil	yetkisini	haiz	olduğunu	
saptamak	 için	 uyulması	 gerekli	 prosedürler	 esaslı	 olarak	 basitleştirilmelidir.	 Sendikaya	 üye	
olma	ve	üyelikten	ayrılma	 için	gerekli	masraflar	sıfırlanmalı,	asgari	 ILO	standartlarında	bir	 iş	
güvencesi,	 eksiksiz	 grev	 hakkı	 ve	 toplu	 iş	 sözleşmesi	 yapabilmek	 için	 gerekli	 koşullar	 işçi	
lehine	düzeltilerek	bir	kişiye	birden	ziyade	sendikaya	üye	olabilme	hakkı	verilmelidir.		

c.Sendikal	faaliyet	-mevcut	düzenlemelerde	olduğu	gibi-	sendika	üyelerinin	iktisadi	ve	sosyal	
menfaatini	sağlama	edimi	olarak	tanımlanamaz.	Öncelikle	üyelerin	iktisadi	ve	sosyal	menfaati	
aynı	 üyelerin	 siyasi	 menfaatinden	 kopuk	 değildir.	 İkinci	 olarak	 sendika	 üyesi	 olan	 olmayan	
ayrımı	 her	 şeyden	 önce	 sendika	 üyelerinin	 menfaatine	 zarar	 verir.	 Zira	 bu	 insanlar	 emek	
güçlerini	 satıyor	 olmak	 ya	 da	 kendi	 emeklerine	 dayanarak	 geçiniyor	 olmak	 nedeniyle	
sendikalıdırlar/sendikalı	 olabilmelidirler.	 Üçüncü	 olarak	 üretim	 faaliyeti	 artık	 fabrikalarla	
sınırlı	değildir.	Sendikalar	üretimin	ve	emek	gücünün	yeniden	üretiminin	gerçekleştiği	bütün	
mekânlarda	söz	sahibi	olabilmelidirler.		

d.	Sendikalarda	delege	seçimleri	hukuki	ve	idari	yollarla	denetlenmelidir.	Sendika	yönetiminin	
demokratikleştirilmesi	 için	 gerekli	 tüm	 tedbirler	 düşünülmeli,	 sendikacıların	 tazminatları	 ve	
kazançları	 ile	 aynı	 sektörde	 üretim	 hattında	 çalışanların	 kazançları	 arasında	 bir	 paralellik	
kurulmalıdır.	Yine	aynı	şekilde	sendika	yönetimlerinin	iktidar	süreleri	kısaltılmalıdır.		

e.	Ülkemizde	grev	hakkı	üzerine	yapılan	düzenlemeler	söz	konusu	hakkın	tasarrufuna	yönelik	
kılavuzluk	 yapmak	maksadından	 ziyade	 bu	 hakkın	 özünün	 ortadan	 kaldırılmasına	müteallik	
hükümler	içermektedirler.	Grev	hakkı	ile	ilgili	her	tür	düzenleme	teşebbüsü,	Anayasa’nın	ilgili	
maddelerini	 yeniden	 formüle	 etmeyi	 hedeflemeli	 ve	 önermelidir.	 Mevcut	 durumda	 greve	
müsaade	 edilen	 yegâne	 durum	 toplu	 iş	 sözleşmesi	 müzakereleri	 esnasında	 uzlaşmazlık	
olmasıdır.	 Müsaade	 edilen	 yegâne	 grevin	 de	 birçok	 istisna	 hükümleriyle	 budandığını	
belirtelim.	 Buna	 ek	 olarak	 greve	 yetkili	 sendikanın	 saptanması	 da	 pek	 çok	 güçlüğe	 neden	
olmakta	 yasal	 olarak	 izin	 verilen	 yegâne	 grevin	 uygulamada	 neredeyse	 imkânsız	 hale	
getirilmesiyle	sonuçlanmaktadır.		

f.Toplu	 iş	 sözleşmesi	 akdedildikten	 sonra	 sözleşme	 hükümlerinin	 yerine	 getirilmemesi	
durumunda	işçilerin	grev	hakkı	(hak	grevi)	olmalıdır	ve	gerektiğinde	diğer	işçilerin	de	bu	hakkı	
savunabilmesi	 (dayanışma	 grevi)	meşru	 sayılmalıdır.	 İşçiler	 asgari	 ücret	 ve	 kıdem	 tazminatı	
gibi	konularda	ulusal	düzlemde	talepler	üretebilmeli,	demokratik	haklarını	kullanabilmeli	ve	
nihayetinde	greve	de	gidebilmelidirler	(genel	grev).		
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2.	İşsizlik	Fonu	emek	lehine	tekrar	düzenlenmelidir.	

a.	İşsizlik	fonunun	yönetimi	özerk	olmalıdır.	

b.İşsizlik	fonu	hem	meclis	hem	de	Sayıştay	denetimine	açılmalıdır.	

c.	İşsizlik	fonunun	yönetim	ve	denetiminde	emek	temsiliyeti	arttırılmalıdır.		

d.	İşsizlik	sigortasından	faydalanabilmek	için		

i.sisteme	girişin	kolaylaştırılması,	

ii.sistemde	kalışın	uzatılması,	

iii.ödeneğin	artırılması,	

iv.mesleki	eğitime	eğilinmesi,	fonun	en	az	%	5’inin	meslek	edindirme	
faaliyetin	harcanması	ayrıca	benzer	konularda	eğitim	veren	devlet	kurumları	
ile	ortak	çalışılması,		

v.	kayıt	dışı	çalışmanın	engellenmesi	,	

vi.	fonun	kaynaklarının	işçiler	tarafından	kullanılabilmesi,	

gerekmektedir.	

	

3.	İşsizlik	Fonu	Etkin	Kullanılmalıdır.		

Fon’da	 biriken	 varlık	 ve	 Fon’un	 gelir	 akışı	 daha	 çok	 sayıda	 işsizi	 fondan	 yararlanma	 süresi	
artacak	biçimde	ve	kişinin	asgari	geçim	standardının	 (aile,	çocuk	sayısı,	barınma	gereksinimi	
gibi)	belirlenerek	yararlanmasına	yetecek	büyüklüktedir.					

Bu	 konuda	 yaptığımız	 analiz,	 işsizlerin	 tümünün	 asgari	 ücret	 üzerinden	 fondan	
yararlanmasının	 mümkün	 olduğunu	 ortaya	 koyarken	 bu	 transferin	 ekonomiye	 katkısının	
pozitif	 olacağına	 da	 işaret	 etmektedir	 (Tablo	 28).	 Bu	 durumda	 işsizlere	 yapılan	 toplam	
transferler	%90.4	oranında	artmış	olacak,	bu	transferin	işsizler	ve	bağlı	olanların	asgari	geçim	
koşullarında	 yaratacağı	 talep	 ekonomiye	 canlandırıcı	 etki	 olarak	 tesir	 edecektir.	 Özellikle	
tarım	 ve	 enerji	 talebi	 %2.5	 düzeyinde	 artış	 göstermektedir.	 Canlandırıcı	 etkinin	 faktör	
gelirleri,	hanehalklarının	gelirleri	ve	kamu	vergi	gelirleri	etkileri	de	pozitif	olabilecektir.		
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Tablo	28.	İşsizlik	Fonunun	Etkin	Kullanımı	(%	değişim)	

Tarım 2.63
Enerji 2.35
Hizmetler 1.02
Sanayi 0.78
Emek 0.82
Sermaye 1.11
Emekçi 1.09
Nitelikli 
Emekçi 1.03
Köylü 1.13
Kapitalist 1.12
Kentli 
Mülk 
Sahibi 1.14
İşşsiz 90.37
Emekli 0.00

2.29

Toplam Üretim 

Faktör Gelirleri
Sı

nı
f G

el
irl

er
i

Kamu Toplam Vergi Geliri 	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	

	

4.	Yüksek	işsizliğin,	istihdam	yaratılamamasının	sorumlusu	yüksek	ücretler	değildir	

İstihdam	üzerindeki	yükler,	2001	krizi	sonrası	son	derece	yüksek	bir	platforma	sıçramış	işsizlik	
ile	 birlikte	 daha	 sık	 tartışılır	 hale	 gelmiştir.	 Bu	 dönemde	 Türkiye	 ekonomisi	 için	 yüksek	
işsizliğin,	 istihdam	 yaratmayan	 büyümenin,	 kayıtdışılığın	 en	 büyük	 sorumlusu	 olarak	 ücret	
maliyetleri	 ve	 istihdam	mevzuatındaki	 katılıklar	 gösterilmektedir.	 Özellikle	 işveren	 çevreleri	
istihdam	yaratmayan,	yarattığında	da	kayıtdışılığı	besleyen	büyüme	süreci	tespitinin	ardından	
istihdam	 üzerindeki	 vergi	 ve	 sigorta	 primlerinin	 yüküne	 dikkat	 çekmekte	 hemen	 ardından	
“istihdam	dostu	politikalar”	için	bu	yüklerin	azaltılmasını	istemektedir4.				

OECD	 tarafından	 periyodik	 olarak	 yayımlanan	 “ücretler	 ve	 kazançlar”	 veri	 tabanı	 çeşitli	
sektörlerde	 tam	 zamanlı	 olarak	 çalışan	 yetişkin	 bir	 işçinin	 ortalama	 ücreti	 üzerindeki	 vergi	
yükü	aracılığıyla	uluslararası	karşılaştırmalar	yapılmasına	olanak	sağlamaktadır.	Hesaplamalar,	
farklı	gelir	seviyelerindeki,	farklı	aile	yapısına	sahip	ücretliler	açısından	yapılmaktadır.	Şekil		16	
ve	Şekil	17	farklı	ücretliler	için	vergi	makasını	gösteren	iki	örnek	sergilemektedir5.		

	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													

4 Bu tespit örneğin TİSK’in yanın organı İşveren’de sıklıkla dile getirilmektedir.   
5 Vergi makası (tax wedge), toplam emek maliyetinin yüzdesi olarak, gelir vergisi ve işçi-işveren sosyal sigorta 
katkı payları ve varsa bordro vergilerinden oluşmaktadır. 
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Şekil	16.	Vergi	Makası,	OECD	(2000-09	Ortalama	%)	

(Bekar	çocuksuz	çalışan,	ortalama	kazanç)	Vergi Makası, OECD (2000-09 Ortalama %)
(Bekar çocuksuz çalışan, ortalama kazanç)
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Kaynak:	OECD	

	

Şekil	17.	Vergi	Makası,	OECD	(2000-09	Ortalama	%)	

(Evli	2	çocuklu	çalışan,	ortalama	kazanç)	
	 Vergi Makası, OECD (2000-09 Ortalama %)

(Evli 2 çocuklu çalışan, ortalama kazanç)
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Her	 iki	şekildeki	verilere	göre	toplam	emek	maliyetinde	vergilerin	payı	açısından	Türkiye’nin	
pozisyonu	 farklılaşma	 göstermektedir.	 Bekar	 ve	 çocuksuz	 bir	 çalışan	 için	 vergi	 makasının	
Türkiye	 için	değeri	%41.0’dır	ve	bu	düzey	%37.3	olan	OECD	ortalamasının	biraz	üzerindedir.	
Buna	karşılık	evli	ve	iki	çocuklu	bir	ortalama	ücretli	için	hesaplanan	vergi	makası	Türkiye	için	
değişmezken	OECD	ortalaması	%27.6	olarak	belirlenmektedir.		Bu	yüksek	oranlar	özellikle	son	
dönemde	 ekonominin	 istihdam	 yaratma	 kapasitesinin	 önündeki	 en	 büyük	 engellerden	 biri	
olarak	 telaffuz	 edilmekte	 ve	 gerek	 ücret	 üzerinden	 alınan	 gelir	 vergisi	 gerekse	 istihdam	
üzerindeki	vergilerin	düşürülmesi	konusuna	vurgu	yapılmaktadır.			

Ancak	 ekonominin	 verili	 koşullarına	 bakıldığında	 en	 genel	 hali	 ile	 istihdam	 üzerindeki	
vergilerin	 düz	 bir	 oranda	 düşürülmesi	 yolu	 ile	 istihdam	 yaratma	 otomatik	 olarak	
gerçekleşemeyecektir.	 Burada	 söz	 konusu	 olan	 istihdam	 üzerindeki	 vergilerin	 değişmesi	
durumunda	 ne	 kadar	 yeni	 istihdam	 yaratılacağının	 belirlenmesi,	 vergi	 indirimi	 yapılacaksa	
hangi	kesimler	için	(işçi/işveren)	nasıl	bir	düzenleme	yapılabileceğinin	tespit	edilmesi	ve	vergi	
kayıplarının	 yükünün	hesaplanmasıdır.	 Türkiye	 için	 işsizlik	 sorununun	 çok	boyutlu	 yapısı	 ele	
alındığında	işsizlik	sorunun	çözümü	için	sadece	istihdam	vergilerinin	azaltılmasını	talep	etmek	
ne	kadar	anlamlıdır?	Üstelik	reel	ücretlerin	sürekli	bastırıldığı,	reel	ücretlerdeki	aşağı	yönlü	bu	
esnekliğin	Türkiye	ekonomisinin	uluslar	arası	piyasalardaki	rekabetçi	konumunu	korumasının	
temel	aracı	olarak	tespit	edildiği	bir	ortamda?			

Türkiye	 üzerine	 yapılan	 çalışmalar	 istihdam	 üzerindeki	 vergilerin	 azaltılmasının	 otomatik	
olarak	yeni	 istihdam	artışlarına	yol	açmayacağını	ortaya	koymaktadır.	Dünya	Bankası	 (2006)	
OECD	 içinde	 Türkiye’ye	 benzer	 diğer	 ekonomiler	 ile	 karşılaştırıldığında	 (Portekiz,	 İspanya,	
Macaristan,	Yunanistan,	Meksika	ve	Kore)	 işgücü	maliyetinin	 istihdam	yaratmanın	önündeki	
kritik	 faktör	olmadığının	 altını	 çizmektedir.	 Taymaz	 (2007)	 istihdam	üzerindeki	 vergiler	 yolu	
ile	işgücü	talebinin	artırılmasının	ancak	ücret	maliyetinin	vergi	esnekliğinin	ve	işgücü	talebinin	
ücret	 esnekliğinin	 yüksek	 olması	 durumunda	mümkün	olacağının	 altını	 çizmekte	 ve	 Türkiye	
imalat	 sanayi	 için	 1992-2001	 yıllık	 imalat	 sanayi	 anketleri	 ve	 1988-2005	 çeyrek	 dönemlik	
sanayi	 anketlerini	 kullanarak	 istihdam	 vergileri	 ve	 işgücü	 talebi	 arasındaki	 ilişkiyi	 analiz	
etmektedir.	Buna	göre	 işveren	SGK	prim	katkısı	 ile	ücret	arasındaki	 ilişki	negatif	ve	seneklik	
katsayısı	 -0.5	 civarındadır.	 Bu	 bir	 anlamda	 işverenin	 vergi	 yükünü	 çalışanların	 ücretlerine	
yansıtabildiğinin	 de	 göstergesidir.	 Bir	 yandan	 da	 işgücü	 talebi	 ücret	 maliyetlerine	 duyarlı	
olmakla	 birlikte	 istihdam	 vergilerinde	 öngörülen	 bir	 indirim	 kısmen	 çalışanların	 ücretlerinin	
artması	şeklinde	ortaya	çıkacak,	buna	karşılık	 istihdam	etkisi	sınırlı	kalacaktır.	Gerek	Taymaz		
(2007)	 gerekse	 Dünya	 Bankası	 (2009)	 çalışmasında	 ortaya	 konan	 bulgular	 bu	 sınırlı	 etkiyi	
vurgulamaktadır:	 Örneğin	 istihdam	 vergilerinde	 işveren	 payında	 10	 puanlık	 bir	 azalma	
(%25’den	 %15’e)	 toplam	 işgücü	 maliyetlerini	 %2.3	 oranında	 azaltabilecek,	 bunun	 idari	
sektörde	 işgücü	 talebi	 artış	 etkisi	 %1.2	 olurken	 üretim	 sektöründe	 işgücü	 talebi	 artış	 etkisi	
sadece	%0.2	düzeyinde	oluşacaktır.		

Öte	yandan	istihdam	vergilerinin	işgücü	talebi	etkisinin	çalışanların	niteliği	ve	ücret	düzeyine	
göre	 son	 derece	 derin	 farklılıklar	 göstermesi	 nedeni	 ile	 “istihdam	 vergileri	 azaltılsın”	
argümanın	 basitçe	 ve	 her	 kesim	 için	 geçerli	 olmayacağının,	 bu	 aşamada	 vergi	 gelirlerindeki	
kaybın	da	yaratılan	formel	istihdam	ile	karşılanmaktan	çok	uzak	olacağının	da	altı	çizilmelidir.	
İşveren	 kesimlerince	 dile	 getirilen	 öneriler,	 temel	 olarak	 ücretlilerin	 durumunu	 iyileştirmek		
ve	 istihdam	yaratmak	yerine	 işverenlere	 teşvik	 ve	 indirim	yolu	 ile	 kazanç	 sağlamak	amacını	
gütmektedir.			

İstihdam	 vergileri,	 özellikle	 düşük	 ücretli	 kesimler	 ve	 düşük	 ücretle	 istihdam	 edilenler	 için	
azaltılmalı,	 ücretlerin	 vergilendirilmesi	 konusunda	 yeni	 politikalar	 belirlenmelidir.	 Belirli	 bir	
gelirin	altındaki	kimseler	vergilendirilmemelidir.	
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V.	
Gelir	Dağılımı	

	

Gelir	 dağılımı	 politikaları,	 emekçilerin	 üretimden	 aldıkları	 payın	 üstüne	 kamu	 maliyesi	
politikası	 aracılığıyla	 ve	 özel	 sektörün	 gönüllü	 ya	 da	 gönülsüz	 katlandığı	 katkıları	
belirleyerek	aslında	hem	emekçi	bireylerin	hem	de	emekçi	hanelerin	toplumsal	üretimden	
aldıkları	payı	belirler.	Bu	anlamda	emek	 lehine	politika	önerileri,	 gelir	dağılımına	yönelik	
adımları	da	içermelidir.	Emek	için	savunulması	gereken,	gelir	dağılımında	daha	eşitlikçi	bir	
yaklaşım	ve	sosyal	adalet	için	sosyal	devlettir.	

	
NE	OLUYOR?	

1.		Gelir	dağılımında	altta	eşitlenme	yaşanmaktadır.	

Kapitalizm	 yeni	 liberal	 reform	 döneminde	 mülkiyet	 ve	 benzeri	 denetim	 haklarının	 küresel	
ölçekte	 korunduğu,	 sermaye	 birikimi	 önünde	 emekçi	 sınıfların	 müdahaleleriyle	 biriken	
engellerin	kaldırıldığı	bir	döneme	geçmiştir.	Bu	yeni	düzenek	içerisinde	herşey	birikime	konu	
hale	getirilecek,	metalaştırılacak	ve	piyasalar	topluma	(toplumun	piyasa	dışı	varoluş	hallerinin	
ürettiği	 –parasız	 eğitim,	 sağlık,	 barınma-	 gibi	 taleplere)	 karşı	 korunacaktır.	 Washington	
Consensus	denilen	tarihi	uzlaşmanın	temeli	budur.	Ancak	özellikle	sosyalist	ülkelerin	çöküşleri	
ardından	bu	ülkelere	dayatılan	piyasacı	taleplerin	başarısızlığı	ve	bütün	dünyada	gelir	dağılımı	
eşitsizliklerinin	 görülmemiş	 ölçekte	 artması	 nedenleriyle	 ortaya	 çıkan	 düzensizliklerin	 en	
kutsal	sayılan	şeyi,	piyasa	ekonomisinin	kendisini	zora	sokabileceği	inancı	nedeniyle,	piyasayı	
korumak	 maksadıyla	 bir	 takım	 kurumsal	 önlemlerin	 alınması	 gerekmiştir.	 Buna	 da	 Post-
Washington	 Consensus	 denilebilir.	 Buradaki	 korumanın	 nesnesinin	 toplum	 değil	 piyasalar	
olduğu,	 koruyucu	 tedbirlerin	 piyasaları	 ve	 piyasa	 ekonomilerini	 desteklemek	 için	
düşünüldüğü	 ve	 bu	 tedbirlerin	 işleyişinin	 de	 yine	 piyasalara	 bırakıldığı	 hususlarının	 altını	
çizelim.		

Post-Washington	Consensus	denilen	olgu	ile	bağlantılı	olarak	devletler	üretimden	aldığı	payı	
düşen	ve	giderek	bu	düşen	payın	yarattığı	sefalet	sarmalına	sürüklenen	emekçi	kesimler	için	
bazı	 yeni	 yeniden	 dağıtım	 mekanizmalarını	 hayata	 geçirmektedirler.	 Ancak	 bu	 politikalar,	
yararlanıcılarına	 bireysel	 sorumluluk	 esasında	 piyasalarda	 satılmaya	 uygun	 nitelikler	
kazandırmak	ve	bu	nitelikleri	haiz	olmayanlara	da	ayakta	kalmak	için	yetmeyecek	yardımlarda	
bulunmak	maksadıyla	bir	önceki	birikim	döneminin	kolektif	haklar	ve	sosyal	devlet	anlayışıyla	
biçimlenen	sosyal	politikalarından	esaslı	olarak	 farklıdırlar.	Anılan	politika	 setleri,	 aralarında	
Türkiye’nin	de	bulunduğu	pek	çok	azgelişmiş	ülke	örneğinde	resmi	olmayan	bir	takım	yolları	
kullanarak	 emekçi	 kitlenin	 tamamını	 değil	 de,	 bir	 kısmını	 hedefleyen	 ayrımcı	 pratiklere	 yol	
açmış	bulunmaktadırlar.	Yeni	 liberal	politika	setlerini	yürüten	hükümetler	 için	bağımlı	bir	oy	
kitlesinin	oluşmasında	bu	tarz	politikaların	önemli	bir	yeri	olmuştur.	Anılan	yeni	politikalar	bu	
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anlamda	 emekçi	 sınıfların	 dayanışmalarına	 ve	 ortak	 hedefler	 doğrultusunda	 bir	 araya	
gelmelerine	engel	olacak	yeni	bir	faktördür.	Bu	faktörün	niteliği	ileride	anlatılacak.	Öncelikle	
gelir	dağılımı	içinde	emekçinin	payı	ve	bu	payın	anlamı	ile	ilgili	tartışmak	gerekiyor.		

Gelir	dağılımı	analizleri	genellikle	gösterge	olarak	Gini	katsayısı	denilen	bir	katsayı	kullanırlar.	
Bu	 katsayı	 aslında	 bir	 grubun	 nüfus	 içindeki	 payı	 ile	 gelir	 içindeki	 payını	 bir	 şekilde	
karşılaştırmaktadır.	 Bu	 gösterge	 0	 ile	 1	 arasında	 bir	 değer	 almaktadır.	 Gelir	 dağılımında	
eşitsizlik	arttıkça	gösterge	1’e,	eşitsizlik	azaldığında	 ise	 sıfıra	yaklaşmaktadır.	Aşağıdaki	Şekil	
18	hanelere	düzeyinde	emekçi	haneler,	emekçi	olmayan	haneler	ve	Türkiye	Geneli	 için	Gini	
katsayısının	2002	ile	2008	arasındaki	gelişimini	vermektedir.		

Şekil	18.	Gruplara	göre	Gini	Katsayısı	

	

	 Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

	

Şekil	 18,	 ilk	 olarak	 Türkiye	 geneli	 için	 bu	 katsayının	 düştüğünü	 göstermektedir;	 kısacası	
Türkiye	 genelinde	 haneler	 gelir	 düzeyinde	 giderek	 eşitlenmekteler.	 Bunu	 TÜİK’in	 açıkladığı	
verilerde	 de	 görmek	 mümkündür.	 Ancak	 bu	 şekilde	 asıl	 olarak	 emekçi	 haneler	 ve	 emekçi	
olmayan	haneler	arasındaki	farklılığı	göstermektedir.	Emekçi	haneler	toplamı	kentsel	ve	kırsal	
emekçi	haneler	ile	kentsel	ve	kırsal	 işsiz	haneleri	kapsamaktadır.	Açık	olarak	emekçi	haneler	
için	bu	katsayının	daha	düşük	olduğu	görülmektedir.	Diğer	bir	ifade	ile,	kazanılan	hane	geliri	
bağlamında	emekçi	haneler,	diğerlerine	nazaran,	giderek	daha	fazla	birbirine	benzemektedir.	
Kısacası	 gelir	 düzeyinde	 esas	 eşitlenme	 toplumun	 çalışan	 kesimleri	 için	 söz	 konusudur.	 Bu	
haneler	 işsiz	 haneleri	 de	 kapsadığından	 bu	 toplumun	 aşağıda	 eşitlenmesi	 olarak	
algılanmalıdır.	Bu	yargı	özellikle	2009	yılında,	kriz	ortamında	ortaya	çıkan	tablo	tarafından	da	
doğrulanmaktadır.	 2009’da	 emekçi	 haneler	 için	 Gini	 0.37	 olarak	 gerçekleşirken,	 emekçi	
olmayan	 haneler	 için	 bu	 değer	 0.45	 civarındadır.	 Kısacası,	 kapitalist	 kriz	 faturasını	
aşağıdakilere	ödetirken,	onları	sefalette	eşitlemektedir.	Ancak	bu	yargının	doğruluğu	sadece	
Gini	katsayısının	gelişimine	bakılarak	ifade	edilemez.	Bu	yargıya	ulaşabilmek	için	daha	eşit	gibi	
görünen	 grubun,	 yani,	 emekçilerin	 toplumsal	 yapımızın	 önemli	 bir	 unsuru	 olduğunu	 da	
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kanıtlamak	gerekir.	Şekil	19	tam	da	bu	amaca	hizmet	etmektedir.	Bu	şekil	emekçi	hanelerin	
ve	diğerlerinin	göreli	nüfus	paylarını	göstermektedir.		

	

Şekil	19.	Emekçi	Hanelerin	ve	Diğerlerinin	Nüfus	Payları	(%	)	

	

	 Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

	

Öncelikle	 yukarıda	 aynı	 gruplar	 için	 Gini	 katsayıları	 verilerek	 bu	 gruplarda	 hanelerin	 gelir	
düzeyinde	 birbirlerine	 ne	 ölçüde	 yakın	 oldukları	 ortaya	 konulmuştu.	 Emekçi	 haneler	 içinde	
gelir	dağılımının	emekçi	olmayan	haneler	 içindeki	dağılımdan	daha	eşit	olduğunu	 fark	ettik.	
Tüm	Türkiye’de	haneler	arasındaki	eşitliğin	büyük	bir	oranda	daha	eşit	olan	emekçi	hanelere	
daha	 çok	 bağlı	 olmasının	 nedeni	 ise	 yukarıdaki	 şekil	 anlatmaktadır.	 Bu	 şekil	 Türkiye’de	 bu	
dönemde	 toplumun	 giderek	 işçileştiğini	 göstermektedir.	 Toplumun	 ağırlığı	 kapitalizmin	
eşitlediği	 kesimlere	 kaymaktadır.	 Yukarıdaki	 şekle	 göre	 2008	 yılında	 her	 10	 haneden	 altı	
tanesi	 emekçi	 hanesidir.	 2009	 yılında	 ise	 toplam	 hanelerin	 %	 61’i	 emekçi	 hanelerden	
oluşmaktadır.	Dolayısıyla,	toplumun	daha	büyük	bir	kısmı	görece	birbirine	benzeyen	emekçi	
hanelerden	 oluşmaktadır.	 Bu	 doğal	 olarak	 toplumsal	 gelir	 dağılımı	 ilgili	 verilere	 de	
yansıyacaktır.		

Hane	 gelirleri	 kapitalist	 üretime	 katılmanın	 karşılığı	 olarak	 faktör	 gelirlerinin	 yanında,	 varlık	
gelirleri	 ve	 transfer	 gelirleri	 gibi	 kalemleri	 kapsamaktadır.	Özellikle	 bu	 son	 iki	 gelir	 türü	 işçi	
sınıf	 ile	 diğer	 sınıflar	 arasındaki	 farkı	 bir	 dereceye	 kadar	 kapatmaktadırlar.	 Eşitsizliğin	 esas	
kaynağı	 faktör	 gelirleridir,	 diğer	 bir	 ifade	 ile	 kapitalist	 üretimin	 doğasından	 kaynaklanan	 ve	
üstü	 örtülemeyecek	 eşitsizlikler	 toplumsal	 gelir	 dağılımı	 eşitsizliğini	 de	 büyük	 bir	 oranda	
belirlemektedir.	 Özellikle	 son	 yıllarda	 hem	 oranı	 hem	 de	 tutarı	 giderek	 artan	 kamu	
transferleri,	 yani	devletten	hanelere	aktarımlar,	 kapitalizmin	yeni	 liberal	dönemde	arttırdığı	
faktör	gelirleri	ararsındaki	eşitsizliği	bir	noktaya	kadar	törpülemektedir.	Şekil	20	toplam	gelire	
ve	 sadece	 faaliyet	 gelirine	göre	Gini	 katsayısının	 gelişimini	 vermektedir.	 Şekil	 ayrıca	TÜİK’in	
açıkladığı	Gini	katsayısını	da	2005	yılına	kadar	vermektedir.		
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Şekil	20.	Gini	Katsayısının	Gelişimi	

	

	 Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

	

Faktör	 gelirlerin	 göre	 Gini	 katsayısının	 Türkiye	 geneli	 için	 Gini’nin	 çok	 üzerinde	 olduğu	
görülmektedir.	Bu	da	faktör	gelirlerin	(ücret	ve	kâr)	haneler	arasında	çok	eşitsiz	dağıldığının	
göstergesidir.	Bu	şaşırtıcı	değildir,	kapitalist	toplumsal	üretim	sistemin	yarattığı	kaçınılmaz	bir	
durumdur.	Bu	 ikisi	arasındaki	 farkın	büyük	bir	kısmını	kamu	transferlerine	borçluyuz;	devlet	
bir	anlamda	kapitalizmin	doğası	gereği	ortaya	çıkan	bu	eşitsizliği	bir	noktaya	kadar	budama	
amacıyla	 hareket	 etmektedir.	 Ancak	 bu	 stratejinin	 kamu	 maliyesinin	 içinde	 bulunduğu	
bunalım	 tarafından	 sınırlandırıldığını	 belirtmek	 gerekir;	 kısacası	 devlet	 bunu	 sonsuza	 dek	
sürdüremez,	bu	eşitsizliklerin	üstünü	sonsuza	kadar	kapatamaz.		

Toplam	Gini	katsayısı	2002	ile	2007	arasında	bir	düşüş	eğilimine	girse	de	bu	eğilimin	aşağıda	
eşitlemeden	 kaynaklandığını	 belirtmiştik.	 2008	 yılında	 yükselme	 eğilimine	 giren	 bu	 katsayı	
2009	yılında	yeniden	0.41	düzeyine	yükselmiştir.	2009	yılında	faktör	gelirlerine	(ücret	ve	kâr)	
göre	Gini	ise	0.52	seviyesine	gerilemiştir.		
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Tablo	29.	Gelir	Dağılımında	Trendler,	OECD	

 

Gini  (P90/P10) 80'lerden 
90'lara

90'lardan 
200'lere

80'lerden 
90'lara

90'lardan 
200'lere

Danimarka 0.232 2.7 -0.6 1.1 -0.2 0.1
İsveç 0.234 2.8 1.4 2.3 0.1 0.3
Lüksemburg 0.258 3.3 1.2 -0.1 0.2 0.1
Avusturya 0.265 3.3 0.2 1.4 0.1 0.3
Çek Cumhuriyeti 0.268 3.2 2.6 0.2 0.3 0.1
Slovakya 0.268 3.3 .. .. .. ..
Finlandiya 0.269 3.2 2.1 4.1 0.1 0.5
Belçika 0.271 3.4 1.4 0.3 0.2 0.2
Hollanda 0.271 3.2 2.4 -1.1 0.4 -0.1
İsviçre 0.276 3.4 .. .. .. ..
Norveç 0.276 2.8 2.2 2.0 0.1 -0.2
İzlanda 0.280 3.1 .. .. .. ..
Fransa 0.281 3.4 -3.1 0.0 -0.2 0.0
Macaristan 0.291 3.4 2.1 -0.3 0.3 -0.2
Almanya 0.298 4.0 1.5 2.6 0.5 0.5
Avustralya 0.301 4.0 .. -0.8 .. -0.1
Kore 0.312 4.7 .. .. .. ..
Kanada 0.317 4.1 -0.4 3.4 -0.2 0.5
İspanya 0.319 4.6 -2.8 0.0 -0.9 0.2
Japonya 0.321 4.8 1.9 -0.3 0.3 0.2
Yunanistan 0.321 4.4 0.0 -1.5 -0.2 -0.3
İrlanda 0.328 4.4 -0.6 -2.1 -0.1 0.3
Birleşik Krallık 0.335 4.2 2.9 -1.9 0.6 -0.2
Yeni Zelanda 0.335 4.3 6.4 0.0 0.7 0.2
İtalya 0.352 4.3 3.9 0.4 0.9 -0.5
Polonya 0.372 5.6 .. .. .. ..
A.B.D 0.381 5.9 2.4 2.0 0.0 0.4
Portekiz 0.385 5.5 3.0 -0.3 0.4 -0.1
Türkiye 0.430 6.5 5.5 -6.0 0.3 -0.4
Meksika 0.474 8.5 6.6 -4.5 2.1 -2.3

OECD 22 0.300 3.9 1.4 0.6 0.2 0.1
OECD 24 0.313 4.2 1.7 0.1 0.2 0.0
OECD-30 0.311 4.1 .. .. .. ..

2000'lerdeki düzey Yüzde puan değişim
Gini P90/P10

	

Kaynak:	OECD	Gelir	Dağılımı	Anketleri	

	

Türkiye’de	Gini	katsayısının	 zaman	 içersindeki	gelişimi	ve	emekçi	ve	emekçi	olmayan	haneler	
açısından	 ifade	 ettiklerinin	 yanında,	 bu	 gelir	 dağılımı	 göstergesinin	 seçilmiş	 ekonomiler	 ile	
karşılaştırılması,	 Türkiye’nin	 dünya	 ekonomilerine	 görece	 durduğu	 noktaya	 işaret	 edecektir.	
Tablo	 29,	OECD	ekonomileri	 için	Gini	 katsayısının	 80’ler	 ve	 90’lar	 boyunca	 gelişimini	 ve	 gelir	
dağılımında	en	yüksek	%	10’luk	grubun	ortalama	gelirinin	en	düşük	%	10’luk	grubun	ortalama	
gelirine	 oranını	 vermektedir.	 Buna	 göre	 genel	 olarak	 OECD	 ülkelerinde	 gerek	 1980’lerden	
1990’lara,	 gerekse	 1990’lar	 boyunca	 gelir	 dağılımının	 bozulma	 gösterdiğini,	 bu	 bozulmanın	
1980’lerde	çok	daha	güçlü	 telaffuz	edilebileceğini	 söylemek	mümkündür.	Türkiye	Meksika	 ile	
birlikte	gelir	dağılımı	bozukluğu	göstergeleri	bakımından	OECD	ülkeleri	 içerisinde	en	alt	sırada	
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yer	almaktadır.	En	yüksek	gelir	grubu	ile	en	düşük	gelir	grubu	arasındaki	fark	da	yine	(Meksika	
hariç)	tümü	OECD	ülkeleri	içerisinde	en	yüksektir.		

2000’li	 yılların	 yüksek	 büyüme	 ortamı	 genel	 olarak	 burada	 kullanılan	 göstergeler	 açsısından	
iyileşmeye	 işaret	 eder	 görünse	 de	 bu	 eğilimin	 Gini	 katsayısı	 faktöre	 ve	 hanehalkı	 sınıfsal	
yapısına	göre	ayrıştırıldığında	altta	eşitleme	anlamına	geldiğini	bir	kez	daha	vurgulamak	önemli	
olacaktır.					

2.Firma	karları	artmaktadır.	

Kâr	kapitalist	ekonomilerde	sermaye	birikiminin	asli	kaynağıdır.	Ancak	bu	kaynak	hiç	kuşkusuz	
çatışmalardan	 uzak,	 tamamen	 teknik	 bir	 çerçeve	 içerisinde	 belirlenmez	 (akademik	 iktisat	
literatürünün	 beklentisinin	 aksine).	 Elbette	 altında	 yatan	 etmenlerden	 biri	 üretimin	 teknik	
altyapısıdır.	 Ancak	 asli	 unsurlardan	 daha	 da	 önemlisi	 emek	 verimliliği	 ve	 ücrettir.	 Bu	 son	
ikisinin	göreli	artış	oranları	kâr	oranını	belirli	bir	noktaya	kadar	belirlemektedirler;	özellikle	de	
üretimin	 teknik	 altyapısının	 kolayca	 değiştirilemeyeceği	 kısa	 dönemde.	 Bu	 ikisi	 arasındaki	
artış	 oranı	 farkı	 aslında	 artı-değer	 oranının	 (sömürü	 oranının)	 da	 ne	 yönde	 değiştiğini	
belirlemektedir.	 Kısacası	 bir	 taraftan	 teknik	 bir	 mesele	 olan	 kâr,	 diğer	 taraftan	 tam	 da	
emekçinin	 örgütlü	 mücadelesinin	 gücüne	 bağlı	 olmaktadır.	 Türkiye’de	 son	 10	 yılda	
kapitalistlerin	kârlarının	arttığına	dair	ciddi	emareler	vardır.		

Kapitalist	 sistemde	 istatistikler	 sömürüyü	 örtme	 amacını	 da	 taşımaktadırlar.	 Bu	 nedenle	
kapitalist	 sermaye	 birikiminin	 özüne	 inebilmek	 için	 kapitalist	 devletlerin	 yayınladığı	
istatistiklerin	 başka	 bir	 bakışla	 ele	 alınması	 zorunludur.	 Örneğin	 saat	 ya	 da	 işçi	 başına	 net	
katma	 değerin	 artış	 oranı	 ile	 saat	 ya	 da	 işçi	 başına	 reel	 ücretin	 artış	 oranı	 arasındaki	 fark	
aslında	sömürü	oranındaki	(artı-değer	oranındaki)	artışı	göstermektedir.	Eğer	bu	fark	sıfırdan	
küçük	ise	kabaca	bölüşümün	işçi	sınıfı	lehine	geliştiği	beyan	edilebilir;	ancak	tersi	bir	durumda	
kapitalist	üretim	içinde	sermayenin	payı	artıyor	demektir.	İşçi	(saat)	başına	net	katma	değeri	
emek	üretkenliği	olarak	algılamak	mümkündür.	Dolayısı	 ile	önemli	olan	emek	üretkenliği	 ile	
reel	 ücretin	 artış	 onarı	 arasındaki	 makastır.	 Şekil	 21,	 2005	 ile	 2010	 arasında	 üçer	 aylık	
dönemler	 için	 kabaca	 emek	 üretkenliğindeki	 gelişim	 ile	 birim	 reel	 ücretin	 gelişimlerini	
vermektedir.		

Şekil	21.	Emek	Üretkenliği	ve	Reel	Ücret	(2005-2010)	

	

Kaynak:	DPT,	Temel	Ekonomik	Göstergeler	[http://www.dpt.gov.tr/DPT.portal]	
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Görüldüğü	gibi,	2005	ile	2010	arasında	reel	ücret	artış	hızı	genellikle	emek	üretkenliğinin	artış	
hızından	düşüktür.	Dolayısı	 ile	bu	dönemde	sömürü	oranının	arttığını	göstermektedir.	Başka	
bir	ifadeyle,	toplam	net	katma	değer	içinde	kârın	payının	artış	gösterdiğine	işaret	etmektedir.	
Özellikle	 2009	 krizi	 ile	 birlikte	 aradaki	makas	 kâr	 lehine	 açılmıştır.	 Tekrar	 sormak	 gerekiyor	
galiba;	kapitalist	krizin	faturasını	kim	öder?	

Ancak	kapitalist	üretim	sisteminde	temel	sorun	toplam	kârın	artması	ya	da	azalması	değildir	
kuşkusuz;	 önemli	 olan	 kâr	 oranının	 nasıl	 bir	 seyir	 izlediğidir.	 Kâr	 oranın	 tek	 belirleyeni	 de,	
belirtildiği	gibi	sömürü	oranı	değildir.	Kapasite	kullanım	oranı	ve	üretimin	teknik	altyapısı	da	
kâr	 oranının	 belirleyenleri	 arasındadır.	 Birincisini	 talep	 belirlerken,	 ikincisini	 sermaye	
birikiminin	fiziksel	ve	ekonomik	şartları	belirler.	İkincisi	için	sermaye	birikiminin	geçmişte	kat	
ettiği	yol,	yani	onun	tarihi	önemlidir.	İkincisi	ile	ilgili	veri	bulmak	zordur,	ancak	imalat	sanayi	
için	birincisinin	gelişimini	Şekil	22’den	görmek	mümkündür.	

	

Şekil	22.	İmalat	Sanayinde	Kapasite	Kullanım	Oranı,	1996-2010	

	

Kaynak:	DPT	verileri		Not:	2010	yılı	değeri	11	aynın	ortalamasıdır.		

Kapasite	kullanım	oranının	özellikle	2001	ve	2009	krizlerinde	büyük	oranda	düşüş	gösterdiği	
hemen	 göze	 çarpmaktadır.	 2009’daki	 çöküşün	 önemli	 bir	 kısmı	 ihracat	 pazarlarındaki	
daralmadan	kaynaklanmaktadır.	Ancak	hem	2001	hem	de	2009	krizlerinde	 iç	 talep	de	ciddi	
anlamda	 çökmüştür.	 Bu	 çöküşün	 önemli	 bir	 nedeni	 de	 kapitalizmin	 açmazlarıdır.	 Kriz	
ortamında	 ilk	 elden	 emekçinin	 ücretine	 saldırı	 aslında	 krizi	 daha	 da	 derinleştirmektedir.	
Çünkü	işçinin	ücreti	aynı	zamanda	ulusal	talebin	en	önemli	unsurlarından	biridir.	

Peki	 kâr	oranındaki	değişim?	Özellikle	 sermaye	verilerine	ulaşamamak	bunu	hesaplamamızı	
imkansız	 hale	 getirmektedir.	 Ancak	 belirli	 varsayımlar	 altında	 bir	 yaklaşımda	 bulunulabilir.	
Örneğin	 toplam	üretim	 içinde	kârın	payı	aslında	kısıtlı	 varsayımlar	altında	kâr	oranının	nasıl	
geliştiğine	dair	bize	bir	 ipucu	sunabilir.	Şekil	23	kabaca	kârın,	brüt	katma	değerin	ve	çalışan	
maliyetinin	 (ücretler+sigorta	 primleri)	 toplam	 kapitalist	 üretim	 içindeki	 paylarını	
göstermektedir.	 Bu	 bize	 tam	 olarak	 kâr	 oranının	 vermez	 ancak	 onun	 nasıl	 bir	 gelişim	
gösterdiğine	ilişkin	bir	yaklaşım	sunabilir.		
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Şekil	23.	Toplam	üretim	içine	Brüt	Katma	Değerin,	Brüt	Kârın	ve	Çalışan	Maliyetinin	Payı	
(%),	2003-2008	

	

Kaynak:	TÜİK	İstatistiklerinden	derlenmiştir.	

	

Çalışan	 maliyetinin	 payı	 göreli	 olarak	 sabit	 kalırken,	 hem	 brüt	 kârın	 hem	 de	 brüt	 katma	
değerin	payı	2004	 ile	2008	arasında	hızlı	bir	azalma	sürecine	girmiştir.	Yukarıdaki	veriler	 ise	
sömürü	oranının	(saat	başına	reel	katma	değerin	artış	oranı	ile	saatlik	reel	ücretin	artış	oranı	
arasındaki	 fark	olarak)	arttığını	gösteriyor.	Öyle	 ise	kâr	oranının	özellikle	üçüncü	belirleyeni,	
yani	toplam	üretimin	toplam	sermayeye	oranı	ciddi	bir	biçimde	azalma	gösteriyor	ve	zaman	
zaman	talepteki	düşüşler	de	bu	süreci	körüklüyor	demektir.	Kısacası	kâr	oranındaki	bu	düşüş	
klasik	 bir	 kapitalist	 krize	 işaret	 etmektedir.	 İstikrar	 güzellemelerinin	 yapıldığı	 bir	 dönemde	
aslında	kaçınılmaz	bir	kapitalist	krizin	yaşanıyor	olması	Türkiye	kapitalizminin	son	dönemdeki	
yapılanmasının	 istikrar	 içinde	 çürüme	belirtileri	 verdiği	 gerçeğini	 bir	 kez	 daha	 gözler	 önüne	
seriyor.	 İstihdam	 yaratmayan	 büyümenin	 arkasında	 tam	 da	 kapitalizmin	 bu	 kaçınılmaz	 kriz	
dinamiği	yatmaktadır.	Kâr	oranı	düşerken,	ya	da	yükselmezken	kapitalistler	bir	 taraftan	reel	
ücretler	 üzerinde	 baskı	 kurarken	 bir	 taraftan	 da	 üretimin	 teknolojik	 altyapısının	 kullanılan	
emek	 gücünü	 arttırmayacak	 ancak	 kullanılan	 emekten	 daha	 yüksek	 bir	 üretkenlik	 alacak	
şekilde	 dönüştürmeye	 zorunlu	 kalmaktadırlar.	 Sonuç	 ise	 istihdam	 yaratmayan	 büyüme	
olmaktadır.		

Üstelik	 bu	 durum	 kapitalist	 firma	 bilançolarından	 doğrudan	 derlenen	 veriler	 tarafından	 da	
desteklenmektedir.	Şekil	24,		İSO	(istanbul	sanayi	Odası)	tarafından	yayınlanan	en	büyük	500	
firma	 arasından	 seçilen	 231	 firmanın	 2000-2008	 dönemindeki	 toplam	 reel	 kârının	 (birinci	
dikey	 eksen)	 ve	 Toplam	 Kâr/	 Özsermaye	 oranının	 (ikinci	 dikey	 eksen)	 gelişimlerini	
göstermektedir.		
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Şekil	24.	İlk	500	içindeki	231	Büyük	Firmanın	Kârlılık	Göstergeleri,	2000-2008	

	

Kaynak:	İSO(2010)		

Şekil	24’den	de	anlaşılacağı	gibi,	2000	ile	2008	arasında	toplam	kâr	2005	ve	2008	dışında	artış	
gösterirken	 kar	 oranının	 yaklaşık	 olarak	 gösterebilecek	 olan	 toplam	 kâr/özsermaye	 oranı	
genel	olarak	200-2003	döneminde	artmıştır,	daha	sonra	düşüş	eğilimine	giren	bu	oran	2006	
ve	 2007	 yıllarında	 da	 çok	 düşük	 bir	 artış	 göstermiş	 (2003’deki	 seviyesinin	 çok	 altında	
kalmıştır)	 ve	 2008	 yılında	 yeniden	 düşmüştür.	 Dolayısı	 ile	 firma	 kârları	 artarken	 kâr	 oranı	
düşmektedir.	 Kısacası	 Türkiye	 kapitalistleri	 zenginleşirken,	 Türkiye	 kapitalizmi	 bunalıma	
sürüklenmektedir.		

	

3.İşçileşme	artmaktadır.		

Tüm	 bu	 gelişmelerde	 işçileşmenin	 önemli	 bir	 katkısı	 olduğunu	 belirtmiştik.	 Bu	 sürece	 biraz	
daha	 detaylı	 göz	 atmak	 gerekiyor.	 Tablo	 30	 tüm	 hanelerin	 sınıfsal	 yapısını	 vermektedir.	 Bu	
tabloda	 işçileşme	çok	daha	çarpıcı	bir	 şekilde	 ifade	edilmektedir.	Bir	bütün	olarak	kent	ve	kır	
emekçileri	 toplamları	artmıştı	ve	bu	artışın	çok	büyük	bir	bölümü	tarımın	 tasfiyesi	 tarafından	
sağlanmıştır.	 Kırsal	 mülk	 sahibi	 sınıfların	 sayısı	 2002	 ile	 2008	 ararsında	 önemli	 bir	 şekilde	
aşındırılmıştır.	Toplamda	kırsal	mülk	sahibi	sınıfların	toplam	hane	kaybı	2	milyon	civarındadır.	
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Tablo	30.	Hanehalklarının	Sınıfsal	Yapısı	

		 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	

Kentli	Mülk	Sahibi	Sınıflar	 2090136	 2058353	 2213606	 2138975	 2225655	 1999201	 2239085	 2259975	

Kapitalistler	 1061286	 1288159	 1207462	 1129836	 1171097	 1138719	 1202726	 1152766	

Kentli	Profesyoneller	 41181	 46541	 43011	 48417	 78678	 38699	 30857	 44257	

Küçük	İşletme	Sahipleri	 913037	 705663	 883891	 883535	 894726	 771076	 935852	 969620	

Kentli	Rantiyeler	 74632	 17990	 79242	 77187	 81154	 50707	 69651	 93332	

Küçük	Burjuvazi	 1352914	 1356382	 1202790	 1268271	 1485900	 1098975	 1096285	 1315375	

Kırsal	Mülk	Sahibi	Sınıflar	 1020145	 1042389	 902291	 757764	 605527	 551651	 353758	 379373	

Büyük	Köylüler	 458939	 377863	 338811	 438686	 254582	 262721	 155595	 82559	

Köylüler	 526859	 642158	 535569	 301487	 315094	 281838	 178897	 213411	

Kırsal	Rantiyeler	 34347	 22368	 27911	 17590	 35851	 7093	 19266	 83402	

Toprak	 Sahibi	 Geçimlik	
Köylüler	 1398233	 1030459	 1136946	 1320173	 1003038	 750305	 875971	 1452178	

Kent	Emekçileri	 8154495	 8316196	 8646121	 9072817	 9247225	 10006149	 10108356	 10212885	

Nitelikli	Emekçiler	 1097741	 1058443	 1135089	 1165107	 1027562	 1178548	 1353174	 1298446	

Emekçiler	 4913229	 4456121	 5062487	 5216288	 5398389	 5639988	 5137990	 5090534	

Mülksüz	Emekçiler	 1476973	 2094138	 1794708	 1978123	 2254342	 2641570	 2971265	 2910093	

Kentsel	İşsizler	 666553	 707494	 653836	 713300	 566932	 546042	 645926	 913813	

Kırsal	Emekçiler	 706438	 641175	 811769	 744115	 899160	 697771	 760675	 1024589	

Tarım	Emekçileri	 364351	 225622	 419700	 345009	 390000	 253571	 300825	 278358	

Topraksız	Geçimlik	Köylüler	 147020	 147692	 128859	 203972	 233319	 226807	 209178	 278916	

Kırsal	İşsizler	 195067	 267860	 263211	 195134	 275842	 217392	 250672	 467314	

İşgücü	Dışındakiler	 310663	 260730	 298450	 253383	 240654	 338834	 329951	 205694	

Emekliler	 1413620	 2038812	 1884564	 1993522	 1982393	 1895009	 2030158	 1577254	

Toplam	 16446644	 16744495	 17096537	 17549020	 17689552	 17337894	 17794238	 18427322	

	

Kaynak:	Bahçe	ve	Köse	(2010b).		
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4.TÜİK	 istatistikleri,	 sosyal	 gerçekliğin	 takibi	 için	 gereken	 verileri	 sunmakta	 yetersiz	
kalmaktadırlar.	

TÜİK’in	 sunduğu	veriler,	 Türkiye	kapitalizminin	gerçek	 suretini	 takip	ve	 süreçleri	 tam	olarak	
analiz	etmemizi	sağlama	konusunda	yetersizdir.	Örneğin	sendikal	işgücünün	en	yaygın	olduğu	
imalat	 sanayi	 ile	 ilgili	 verilerde	 özellikle	 son	 yıllarda	 büyük	 aksaklıklar	 ve	 eksiklikler	
gözlemlenmektedir.	2001	yılı	İmalat	sanayi	Yıllık	Sayımları	ile	ilgili	verilerin	yayınlandığı	son	yıl	
olmuştur.	 TÜİK	 2002	 yılı	 için	 imalat	 sanayi	 ile	 ilgili	 bir	 veri	 sunamazken,	 yeni	 sınıflandırma	
birlikte	ilk	veri	2003	yılı	 için	açıklanmıştır.	Ancak	2003	yılından	bu	yana	özelde	İmalat	sanayi	
ile	ilgili,	genelde	ise	tüm	sanayi	sektörleri	 ilgili	verilere	ulaşmak	giderek	zorlaşmaktadır.	Yeni	
sınıflandırma	ile	birlikte	sunulan	veriler	ise	imalat	sanayindeki	bölüşüm	ilişkilerinin	gelişimini	
takip	etmemizi	imkansız	kılmaktadır.		

Diğer	taraftan	Türkiye	kapitalizmindeki	bölüşüm	ilişkilerinin	gelişimi	konusunda	bize	bir	nebze	
olsun	bilgi	 veren	gelir	 yöntemiyle	hesaplanmış	GSYİH	verileri	 2006	yılında	 son	bulmaktadır.	
Daha	 sonraki	 yıllar	 için	 böyle	 bir	 veri	 bulmak	 imkansızdır.	 Açıklamaya	 göre	 2011	 yılı	
ortalarında	yayınlanacağı	belirtilen	gelir	yöntemi	ile	GSYİH	verisinin	eksikliği	analizlerde	ciddi	
bir	şekilde	hissedilmektedir.		

Dolayısı	 ile	 TÜİK	 istatistikleri	 pek	 çok	 konuda	 örgütlü	 işçi	 hareketinin	 ihtiyaçlarını	
karşılamaktan	 uzaktır.	 Özellikle	 yoksulluk	 analizleri	 ve	 fiyat	 endeksleri	 konusunda	 ciddi	
sıkıntılar	mevcuttur.	Örneğin	4	kişilik	bir	hane	için	TÜİK’in	hesapladığı	aylık	yoksulluk	sınırı	ile	
Türk-İş’in	hesapladığı	sınır	arasındaki	farkı	Tablo	31’de	görmek	mümkündür.		

Tablo	31.	Dört	Kişilik	Hane	için	Aylık	Yoksulluk	Sınırı	(Aylık,	TL)	

		 TÜİK	 Türk-İş	

2005	 487	 1717	

2006	 549	 1876	

2007	 638	 2092	

2008	 767	 2347	

2009	 825	 2441	

2010	 896	 2734	

Kaynak:	TÜİK	ve	Türk-İş	verilerinden	derlenmiştir.		

5.Vergi	politikaları	gelir	dağılımında	adaletsizliğe	neden	olmaktadır.	

Kamu	maliyesinin	 gelir	 ve	 harcama	 ayakları	 ayrı	 ayrı	 toplumsal	 gelirin	 dağılımını	 doğrudan	
etkiler	ve	kamu	maliyesinin	deyimiyle	geliri	yeniden	dağıtır.	Bu	nedenle	kamu	harcamalarının	
hangi	 toplumsal	 grupları	 daha	 çok	 gözettiği	 ve	 kamu	 gelirlerinin	 yükünün	 daha	 çok	 hangi	
toplumsal	 sınıf	 tarafından	 üstlenildiği	 hiç	 kuşkusuz	 kamu	 harcamalarını	 ve	 gelirlerini	 basit	
mali	 büyüklükler	 olmaktan	 çıkarmaktadır.	 Kapitalist	 bir	 toplumda	 kamu	 maliyesi	 mutlaka	
siyasal	düzlemde	tartışılan	bir	sorundur	ve	örgütlü	işçi	hareketinin	bu	konuda	sessiz	kalması	
beklenemez.		
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Özellikle	 vergi	 politikaları	 doğrudan	 işçi	 sınıfını	 ve	 ona	 bağlı	 sınıfların	 ekonomik	 refahını	
doğrudan	 etkilemektedir.	 1980’den	 bu	 yana	 uygulanan	 ekonomik	 program	 sermaye	 yanlısı	
kamu	maliyesi	 politikalarını	 ciddi	 bir	 şekilde	 kurumsallaştırmıştır.	 Bu	 tarihsel	 gelişim	 içinde	
vergi	politikaları	özellikle	özel	sermaye	birikimini	destekleyecek	tarzda	yeniden	kurgulanmış,	
vergi	politikası	araçları	da	bu	hedefe	yönelik	olarak	yeniden	ve	yeniden	düzenlenmiştir.	Genel	
politika	 düzeyinin	 ötesinde	 gündelik	 ve	 kısa	 vadeli	 uygulamalarda	 bile	 bu	 hedefler	 sürekli	
gözetilmiştir.	 Örneğin	 ödeyeceği	 vergi	 kaynaktan	 kesilen	 ücretli	 ve	 maaşlıların	 vergiden	
kaçınma	 gibi	 bir	 şansları	 yok	 iken	 sıklıkla	 çıkarılan	 vergi	 afları	 ve	 vergi	 borçlarının	 yeniden	
yapılandırılmasına	yönelik	adımlar	çoğunlukla	mülk	sahibi	sınıfları	gözeten	uygulamalardır.	Bu	
anlamda	 toplumsal	 hakkaniyet	 ölçütlerini	 zedelemektedirler.	 Ayrıca	 son	 yıllarda	 Türkiye	 ve	
benzeri	 ülkelerde	 vergi	 gelirleri	 içinde	 özellikle	 gelir	 dağılımının	 altlarında	 bulunanları	 daha	
çok	 etkileyen	 dolaylı	 vergilerin	 payının	 artışı	 da	 hiç	 kuşkusuzu	 aynı	 yönde	 atılan	 iradi	 bir	
adımdır.6	Tablo	32	Türk	kamu	maliyesinde	vergi	gelirlerinin	yapısını	göstermektedir.		

Tablo	32.	Vergi	Gelirleri	(Bütçe	Gelirlerinin	yüzdesi	olarak	)	

		 1990	 1995	 2000	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	

Vergi	Gelirleri	 80.2	 76.9	 79.3	 84.3	 79.2	 80.3	 80.2	 80.0	

A.Dolaysız	Vergiler	 41.8	 32.7	 32.4	 21.9	 24.9	 27.2	 28.2	 28.4	

A.I.	Gelir	Üzerinden	Alınan	Vergiler	 41.1	 30.9	 31.4	 20.9	 23.1	 25.3	 26.2	 26.2	

A.II.	Servet	Üzerinden	Alınan	Vergiler	 0.7	 1.7	 1.0	 1.0	 1.8	 1.9	 2.0	 2.2	

B.	Dolaylı	Vergiler	 38.4	 44.3	 46.8	 58.4	 50.1	 48.6	 47.7	 47.2	

B.I.	 Mal	 ve	 Hizmetler	 Üzerinden	 Alınan	
Vergiler	 24.2	 30.5	 34.0	 42.4	 34.2	 33.4	 32.1	 33.9	

B.I.a.	Dahilde	KDV	 13.5	 15.1	 13.4	 10.9	 9.2	 8.8	 8.0	 9.7	

B.I.b.	ÖTV	 		 		 		 27.3	 21.3	 20.5	 20.0	 20.2	

B.II.	Dış	Ticaret	Üzerinden	Alınan	Vergiler	 14.2	 13.8	 12.8	 16.1	 15.9	 15.2	 15.6	 13.3	

Kaynak:	Maliye	Bakanlığı	Bütçe	ve	Mali	Kontrol	Genel	Müdürlüğü	(BÜMKO)	verilerinden	derlenmiştir.		

Not:	1990-2005	verileri	konsolide	bütçeye,	2006-2009	verileri	merkezi	yönetim	bütçesine	aittir.		

Tablo	 32’den	 anlaşılacağı	 gibi	 verilen	 dönemde	 dolaysız	 vergilerin	 payı	 giderek	 azalırken,	
dolaylı	vergilerin	payı	giderek	artmıştır.	Dolayısı	ile	bu	bilinçli	bir	politikadır.	Yeni	liberalizmin	
özellikle	 sermayedarı	 rahatlatma	 politikasının	 dışavurumudur	 bu	 tablo.	 Üstelik	 detaya	
girdiğimizde	bu	tezi	güçlendirecek	daha	açık	kanıtlar	bulmaktayız.	Örneğin	dolaysız	vergilerin	
önemli	 bir	 kalemi	 olan	 ve	 kapitalist	 firmaların	 kârları	 üzerinden	 alınan	 kurumlar	 vergisinin	
bütçe	gelirleri	 içindeki	payı	1990	yılında	%		8.2’dir;	aynı	oran	2009	yılında	ise	%		8.4’dür.	Bu	

																																																													

6 Dolaylı ve dolaysız vergilerin genel olarak gelir dağılımı üzerindeki etkilerine dair pek çok çalışma yapılmıştır. 
Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu dolaylı vergilerin, dolaysız vergilere nazaran gelir dağılımını bozucu 
etkilerinin yüksek olduğunu, ve bu vergilerden en çok düşük gelirli grupların etkilendiğini bulgulamışlardır  
(Kakwani ve Pernia, 2000; Kemal, 1994; Lakin, 2002).   
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göreli	 sabitlik	 artan	 kapitalist	 kârları	 dikkate	 alındığında	 sermayenin	 giderek	 daha	 az	
vergilendirildiği	anlamına	gelmektedir.		

Dolaysız	 vergi	 kalemleri	 içerisinde	 önemli	 paya	 sahip	 olan	 gelir	 vergisinin	 incelenmesi	 de	
önemli	görünmektedir.	Tablo	33,	Türkiye’nin	dolaysız	vergiler	konusundaki	görece	konumunu	
sergilemektedir.	Gelir	vergisi	oranı	açısından	Türkiye	OECD	ülkeleri	arasında	orta	sıralarda	yer	
almaktadır.	 Türkiye	 2000-2009	 döneminde	 ortalama	 %	 14.6	 gelir	 vergisi	 oranı	 ile	 Tablo’da	
listelenen	ekonomiler	ortalamasının	(%	16.0)	biraz	altındadır.	OECD	içinde	Türkiye’ye	benzer	
sayılabilecek	 Polonya,	 İspanya,	 Portekiz,	 Meksika	 gibi	 ekonomiler	 gelir	 vergisi	 oranı	
bakımından	Türkiye’nin	altında	listelenmektedir.	Ancak	bir	önceki	paragrafta	vurgulandığı	gibi	
bu	oran	gelir	dağılımı	açısından	sermayenin	geliri	ile	karşılaştırıldığında	dezavantajlı	konumda	
olan	 emek	 gelirine	 işler	 görünmektedir.	 Diğer	 taraftan	 Türkiye’de	 en	 önemli	 dolaysız	 vergi	
olan	 gelir	 vergisi	 çok	 büyük	 bir	 oranda	 ücretli	 ve	 maaşlılar	 tarafından	 ödenmektedir;	
müteşebbis	 geliri	 (dağıtılan	 kâr	 payı)	 üzerinden	 alınan	 gelir	 vergisinin	 oranı	 çok	 düşük	
kalmaktadır.		

Tablo	33.	Ortalama	Gelir	vergisi	Oranı,	OECD	2000-2009	(%	)	

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009 
Ortalama

Danimarka 32.49 32.69 31.74 31.70 30.35 30.22 30.34 30.54 30.35 29.09 30.95
Belçika 29.05 29.00 28.69 28.02 27.94 28.02 27.94 28.09 28.20 27.54 28.25

Finlandiya 27.21 26.40 26.26 25.76 25.02 24.97 23.83 23.68 24.13 22.86 25.01
İzlanda 22.46 22.84 24.50 25.09 25.63 25.49 25.24 24.12 24.25 23.68 24.33

Avustralya 26.11 22.74 23.17 23.67 23.66 24.02 24.00 23.39 22.56 22.04 23.53
İsveç 26.75 25.38 23.61 24.23 24.52 24.18 23.89 20.59 19.91 18.30 23.14

Norveç 22.90 23.64 22.99 22.36 22.29 21.22 21.29 21.74 21.67 21.53 22.17
Macaristan 23.17 25.86 24.00 20.48 20.94 20.20 20.96 21.81 21.29 21.16 21.99

Almanya 22.70 21.48 22.01 22.37 21.43 20.79 20.82 21.08 21.33 20.70 21.47
Yeni Zelanda 19.37 19.43 19.47 19.69 20.00 20.42 21.07 21.54 21.09 18.42 20.05

İtalya 19.66 19.09 19.47 18.55 18.96 18.60 19.35 19.51 19.88 19.84 19.29
Birleşik Krallık 17.40 17.28 17.36 17.54 17.61 17.62 17.65 17.70 16.41 16.16 17.27

Kanada 19.46 17.96 17.61 17.53 17.13 16.39 16.45 15.85 16.14 15.28 16.98
İrlanda 21.97 17.89 16.97 17.01 18.00 18.23 16.21 14.00 13.85 14.24 16.84

ABD 17.26 17.18 17.01 16.77 16.72 16.62 16.76 16.55 16.02 14.76 16.56
Fransa 15.38 15.63 15.84 15.33 15.18 15.35 15.42 14.05 14.10 14.04 15.03

Lüksemburg 17.08 15.54 12.44 13.03 13.48 14.22 14.89 15.64 15.88 14.16 14.64
Türkiye 14.73 14.92 15.12 14.77 15.45 15.50 15.36 15.43 12.62 12.22 14.61

Avusturya 12.90 13.34 13.55 13.94 15.01 14.74 15.13 15.55 15.95 14.69 14.48
İspanya 13.42 13.78 14.05 13.36 13.64 13.87 14.12 14.19 12.93 13.33 13.67

Hollanda 8.86 10.54 11.00 10.16 10.74 11.17 13.29 14.62 15.34 16.59 12.23
Portekiz 11.45 10.34 11.75 11.49 11.53 10.79 11.19 11.28 11.37 11.28 11.25

Çek Cumhuriyeti 10.15 10.04 10.44 10.81 11.26 11.57 9.95 10.45 11.20 11.19 10.70
İsviçre 10.41 10.43 10.45 10.41 10.59 10.65 10.65 10.89 10.38 10.47 10.53

Slovakya 7.51 8.16 7.72 8.23 8.80 8.73 8.99 9.07 9.39 7.91 8.45
Yunanistan 4.65 4.29 5.74 6.44 8.38 8.08 9.35 9.49 9.14 9.07 7.46

Japonya 7.00 7.05 6.38 6.65 6.65 6.64 7.23 8.08 8.06 7.92 7.17
Polonya 6.65 6.30 6.23 6.28 6.32 6.41 6.54 6.78 7.21 6.60 6.53

Kore 2.15 2.41 2.19 2.27 2.67 2.75 3.40 4.68 4.49 4.17 3.12
Meksika 0.82 1.46 2.71 3.18 3.71 3.13 3.52 4.58 3.76 3.96 3.08

OECD-Ortalama 16.37 16.10 16.02 15.90 16.12 16.02 16.16 16.16 15.96 15.44 16.03	

Kaynak:	OECD	

	

Öte	yandan	toplanan	vergi	gelirlerinin	yurtiçi	hasıla	oranına	baktığımızda	Türkiye	2000-2009	
döneminde	neredeyse	sabit	%	24.5’lik	değer	ile	karşımıza	çıkmakta	ve	listenin	sonlarında	yer	
almaktadır.	Tabloda	 listelenen	OECD	ülkeleri	 içerisinde	sadece	Meksika	ve	Kore	Türkiye’den	
daha	düşük	Toplam	vergi	geliri/GSYİH	oranına	sahiptir.	Bu	oran	için	Türkiye	ortalaması	OECD	
ortalamasının	neredeyse	10	puan	altındadır.	Tabloda	yer	alan	ülkeler	içerisinde	yapısal	olarak	
Türkiye’ye	benzer	sayılabilecek	Polonya,	Slovakya	ve	Portekiz	için	oran	%	30’ların	üzerindedir.	
Türkiye,	OECD	ülkeleri	içinde	milli	gelirine	göre	en	az	vergi	ve	prim	toplayan	ülkedir.		
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Tablo	34.	Toplam	Vergi	Geliri	(GSYİH'e	Oranla),	%		

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000-2009 
Ortalama

Danimarka 49.36 48.47 47.86 48.02 49.03 50.83 49.62 48.98 48.18 48.16 48.85
İsveç 51.44 49.38 47.46 47.77 48.06 48.87 48.32 47.36 46.30 46.37 48.13
Belçika 44.71 44.70 44.80 44.33 44.48 44.56 44.25 43.75 44.16 43.22 44.30
Finlandiya 47.25 44.78 44.72 44.14 43.50 43.94 43.84 43.00 43.13 43.10 44.14
Fransa 44.35 44.03 43.37 43.16 43.46 43.91 44.05 43.45 43.18 41.90 43.49
Avusturya 43.24 45.26 43.97 43.80 43.40 42.40 41.87 42.08 42.70 42.77 43.15
Norveç 42.64 42.85 43.09 42.28 43.29 43.52 43.97 43.82 42.60 41.05 42.91
İtalya 42.24 41.92 41.32 41.74 40.95 40.80 42.30 43.40 43.27 43.52 42.15
Hollanda 39.58 38.11 37.45 36.86 37.23 38.42 39.09 38.72 39.09 .. 38.28
Macaristan 38.52 37.93 37.76 37.76 37.41 37.36 37.16 39.66 40.18 39.06 38.28
Slovenya 37.46 37.70 37.96 38.16 38.30 38.64 38.32 37.75 37.18 37.90 37.94
İzlanda 37.23 35.40 35.33 36.75 37.95 40.65 41.49 40.64 36.79 34.11 37.63
Lüksemburg 39.13 39.75 39.30 38.11 37.33 37.57 35.61 35.66 35.55 37.47 37.55
Çek Cumhuriyeti 35.32 35.64 36.29 37.31 37.78 37.53 36.97 37.25 36.04 34.79 36.49
Almanya 37.19 36.11 35.45 35.51 34.79 34.77 35.42 36.00 36.97 36.99 35.92
Birleşik Krallık 36.36 36.16 34.64 34.35 34.85 35.73 36.51 36.16 35.67 34.34 35.48
İsrail 36.81 36.73 36.26 35.40 35.41 35.53 35.86 36.29 33.77 31.39 35.34
İspanya 34.19 33.77 34.16 34.17 34.65 35.74 36.59 37.27 33.26 30.72 34.45
Yeni Zelanda 33.24 32.68 33.96 33.78 34.81 36.74 36.08 35.11 33.72 31.02 34.11
Portekiz 32.82 32.55 33.35 33.60 32.81 33.70 34.41 35.21 35.25 .. 33.74
Kanada 35.64 34.85 33.74 33.73 33.63 33.37 33.29 33.00 32.33 31.07 33.46
Polonya 32.75 32.56 33.07 32.56 31.65 33.00 33.98 34.77 34.29 .. 33.18
Yunanistan 34.03 32.92 33.55 32.01 31.12 31.76 31.66 32.33 32.57 29.45 32.14
Slovakya 34.11 33.13 33.25 33.09 31.70 31.51 29.42 29.43 29.32 29.34 31.43
İrlanda 31.28 29.11 27.86 28.36 29.88 30.38 31.76 30.89 28.76 27.80 29.61
İsviçre 30.02 29.51 29.85 29.21 28.82 29.17 29.34 28.89 29.08 30.27 29.42
Avustralya 30.28 28.71 29.65 29.79 30.13 29.80 29.35 29.53 27.06 .. 29.36
Japonya 27.00 27.26 26.16 25.70 26.29 27.40 27.97 28.34 28.15 .. 27.14
ABD 29.51 28.41 26.05 25.47 25.70 27.10 27.85 27.86 26.06 23.96 26.80
Türkiye 24.16 26.10 24.62 25.93 24.07 24.26 24.52 24.08 24.22 24.60 24.66
Kore 22.59 23.01 23.21 24.01 23.27 23.96 25.04 26.52 26.52 25.57 24.37
Meksika 16.85 17.11 16.48 17.37 17.10 18.08 18.19 17.92 21.00 17.52 17.76

OECD-Toplam 35.48 35.04 34.72 34.65 34.63 35.23 35.37 35.43 34.81 .. 35.04	

Kaynak:	OECD	

Tablo	 35,	 Türkiye	 ekonomisinde	 2006-2007	 dönemi	 için	 gelire	 göre	%	 20’lik	 dilimler	 ve	 bu	
gelirin	 türlere	 göre	 dağılımını	 sunmaktadır.	 Tablodan	 izlenen	 sosyal	 transferlerin	 her	 gelir	
dilimi	açısından	son	derce	kritik	olmasıdır.	Özellikle	emeklilik	transferlerinin	ilk	dilim	hariç	her	
grup	 için	 toplam	 gelirin	 %	 15’inin	 üzerinde	 seyretmesi	 gerek	 vergi	 politikalarının	 gerekse	
transfer	politikalarının	gelir	dağılımı	açısından	önemine	işaret	etmektedir.		
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Tablo	35.	Gelire	göre	%	20'lik	Dilimler	ve	Yıllık	Gelirin	Türlere	Dağılımı,	2006-2007	

Gelir	Türü	
Toplam	 İlk	%	20	

İkinci	 %	
20	

Üçüncü	 %		
20	

Dördüncü	
%	20	

Beşinci	 %	
20	

Ücret	ve	Maaşlar	 40.3	 23.6	 37.7	 40.9	 43.5	 40.7	
Düzensiz	G.	 3.8	 23.1	 11.2	 5.7	 3.1	 0.6	
Müteşebbis	G.		 23.7	 25.8	 22.7	 19.2	 18.4	 27.2	
			Tarımsal	 6.7	 17.5	 11.5	 8.5	 6.6	 4.5	
			Tarım-dışı	 17.0	 8.3	 11.3	 10.7	 11.8	 22.7	
Kira	 3.6	 1.5	 1.5	 1.7	 2.7	 5.0	
Mülk	sahipliği	 6.5	 3.6	 4.7	 5.4	 6.0	 7.7	
Sosyal	Transferler	 18.0	 13.8	 16.7	 22.5	 22.3	 15.5	
			Emekli	ve	Malül		 16.9	 6.4	 14.3	 21.4	 21.5	 15.1	
			Diğer	Sosyal	Transfer	 1.1	 7.4	 2.4	 1.1	 0.8	 0.4	
Hane-içi	transfer	 2.8	 7.1	 4.2	 3.1	 2.5	 2.1	
Diğer	Gelir	 1.3	 1.5	 1.3	 1.6	 1.5	 1.1	
Kaynak:	TÜİK	 	 	 	 	 	 	

	

OECD	ülkeleri	 içerisinde	 gelir	 dağılımı	 açısından	 en	 kötü	 durumda	olan	 Türkiye	 ekonomisi	
gelir	 dağılımın	 dengelenmesi,	 yoksulluğun	 azaltılması	 ve	 özellikle	 geliri	 son	 derece	 düşük	
sınıfların	 yaşanılabilir	 koşullara	 kavuşması	 açısından	 kritik	 vergileri	 toplayamamaktadır.	
Dahası	 toplanan	 vergilerin	 %	 60’ından	 fazlasının	 dolaylı	 vergilerden	 oluşması	 bu	 sınıflar	
açısından	taşınacak	ağır	yükler	anlamına	gelmektedir.	Tablo	36’dann	Türkiye	ekonomisi	için	
2000-2009	 ortalaması	 %	 24.7	 olarak	 gerçekleşen	 toplam	 gelir	 vergileri/GSYİH	 oranının	
sadece	%	6.0’sı	dolaysız	 vergiler	 yolu	 ile	 toplanmıştır.	Dahası	bu	oran	2000-2009	arasında	
düşüş	göstermiştir.	Kaldı	ki,	gelirden	alınmış	görünen	vergilerin	çoğu	da	sayıları	10	milyonu	
bulan	 kayıtlı	 ücretlilerin	 bordrosundan,	 kaynakta	 kesilir.	 Bu	 özelliği	 ile	 Türkiye	 tablodaki	
istisnalardan	 biridir.	 Listenin	 üst	 grubunda	 yer	 alan	 ve	 toplam	 vergi/GSYİH	 oranı	 %	 35’in	
üzerinde	seyreden	Danimarka,	Norveç,	İsveç	gibi	ülkelerde	gelir	ve	kazanç	üzerinden	alınan	
vergiler	 toplam	 vergi	 gelirlerinin	 %	 40’ından	 fazlasını	 oluşturmaktadır.	 Türkiye	 ise	 Kore,	
Meksika,	Polonya	gibi	ülkeler	ile	temel	olarak	vergi	gelirleri	içinde	dolaylı	vergilerin	payının	
yüksek	 olduğu	 grupta	 yer	 almaktadır.	 Yüksek	 gelir	 ve	 kazancın	
vergilenmediği/vergilenemediği,	 gelir	 vergisi	 kalemi	 için	 de	 ödeyeceği	 vergi	 kaynaktan	
kesildiği	 için	 vergiden	 kaçınma	 şansları	 ücretli	 ve	 maaşlılara	 yüklenildiği	 Türkiye	
ekonomisinde	sermayenin	istihdam	üzerindeki	vergilerden	şikayetçi	olması	ve	yeni	istihdam	
yaratmama	konusunda	temel	olarak	bu	vergilerin	yüksekliğini	her	seferinde	öne	sürmesi	ne	
kadar	anlamlıdır?		
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Tablo	36.	Gelir	ve	Sermaye	Kazancı	Üzerinden	Alınan	Vergilerin	GSYİH'e	Oranı	(%	)	

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000-2009 
Ortalama

Danimarka 29.76 28.77 28.56 28.83 29.65 31.16 29.90 29.36 29.17 29.52 29.47
Yeni Zelanda 19.95 19.33 20.29 20.14 21.28 23.14 22.42 22.09 20.38 17.61 20.66
Norveç 19.19 19.30 18.83 18.52 20.11 21.43 22.04 21.09 21.63 18.44 20.06
İsveç 21.03 18.72 16.95 17.58 18.32 19.12 19.06 18.35 16.79 16.30 18.22
Finlandiya 20.37 18.29 18.15 17.09 16.78 16.82 16.69 16.89 16.82 15.47 17.34
Avustralya 17.58 16.21 16.71 16.85 17.60 17.61 17.35 17.65 16.05 .. 17.07
Belçika 17.23 17.46 17.25 16.84 16.87 17.11 16.75 16.51 16.79 15.52 16.83
İzlanda 14.84 15.33 15.28 15.99 16.12 17.55 18.28 18.45 17.83 16.67 16.63
Kanada 17.84 16.66 15.45 15.38 15.71 15.81 16.18 16.23 15.87 14.21 15.93
İtalya 14.01 14.31 13.41 12.92 12.88 12.88 13.93 14.65 14.87 14.18 13.80
Birleşik Krallık 14.18 14.31 13.17 12.60 12.79 13.73 14.50 14.27 14.28 13.20 13.70
Lüksemburg 14.12 14.35 14.40 13.87 12.37 12.93 12.38 12.42 12.81 13.22 13.29
İsviçre 13.19 12.44 12.90 12.52 12.50 12.99 13.41 13.32 13.88 14.50 13.17
Avusturya 12.27 14.09 12.96 12.81 12.61 11.98 12.06 12.60 13.13 11.94 12.65
İsrail 14.59 14.46 12.83 11.97 11.70 12.04 13.27 13.22 11.10 9.38 12.46
ABD 14.90 13.84 11.51 10.99 11.23 12.65 13.45 13.61 11.77 9.80 12.37
İrlanda 13.22 12.17 11.07 11.32 11.84 11.69 12.55 12.15 10.80 9.95 11.68
Almanya 11.21 10.40 9.91 9.74 9.51 9.80 10.70 11.22 11.49 10.66 10.46
Fransa 11.05 11.17 10.37 10.01 10.15 10.33 10.70 10.38 10.43 8.69 10.33
İspanya 9.67 9.54 9.96 9.62 9.76 10.48 11.20 12.40 10.26 9.21 10.21
Hollanda 10.00 10.11 10.16 9.40 9.16 10.68 10.62 10.92 10.64 .. 10.19
Macaristan 9.35 9.72 9.96 9.34 8.82 8.83 9.13 9.99 10.43 9.62 9.52
Japonya 9.40 9.11 8.01 7.86 8.41 9.27 9.91 10.31 9.48 7.74 8.95
Çek Cumhuriyeti 8.03 8.61 8.95 9.45 9.50 9.06 9.06 9.35 7.88 7.37 8.73
Portekiz 9.20 8.75 8.63 8.12 8.02 7.92 8.27 9.13 9.26 .. 8.59
Slovenya 6.93 7.14 7.41 7.59 7.82 8.30 8.73 8.80 8.40 7.87 7.90
Yunanistan 9.28 8.04 8.08 7.39 7.51 8.05 7.54 7.49 7.34 7.39 7.81
Kore 6.51 6.08 5.91 6.70 6.48 7.00 7.39 8.43 8.21 7.33 7.00
Polonya 6.84 6.36 6.35 6.03 5.87 6.43 6.99 7.99 8.08 .. 6.77
Slovakya 7.00 7.05 6.64 6.72 5.69 5.63 5.70 5.84 6.21 5.63 6.21
Türkiye 7.13 7.53 6.10 6.14 5.32 5.29 5.29 5.72 5.78 5.92 6.02
Meksika 4.59 4.79 4.77 4.60 4.20 4.36 4.57 4.96 5.20 5.01 4.70

OECD-Toplam 12.70 12.40 11.99 11.81 11.89 12.42 12.74 12.93 12.47 .. 12.37

		

Kaynak:	OECD	

	

6.Gelir	dağılımındaki	bozukluk	borçlu	bir	işçi	sınıfı	yaratmaktadır.	Kredi	kartı	kullanımı,	işçi	
sınıfının	tüketim	çılgınlığından	değil	asgari	geçimi	sağlamaya	dönüktür.		

	 Kapitalizmde	 para	 alsında	 yaratılmış	 değer	 üzerinde	 temellük	 hakkıdır;	 paranın	 evrensel	
eşdeğerliği	 de	 bu	 anlama	 gelmektedir.	 Ancak	 değer	 üzerinde	 temellük	 hakkı	 zamansal	 bir	
kısıta	 sahip	 değildir.	 Daha	 açık	 olarak,	 para	 geçmişte,	 günümüzde	 ve	 gelecekte	 yaratılacak	
değer	üzerinde	temellük	hakkıdır.	Dolayısı	ile	zamansal	bir	sabitleme	söz	konusu	değildir;	tıpkı	
coğrafi	bir	sabitlemenin	söz	konusu	olmaması	gibi.	Ancak	bütün	bunların	ötesinde	para	tüm	
zamanlarda	 yaratılmış	 değerlerin	 evrensel	 eşdeğeridir.	 Bu	 anlamda	 parasal	 krizler	 basit	
organizasyon	veya	bankacılık	krizlerinin	ötesinde	sistemik	krizlerin	göstergeleridir.		

	 Kredi	 kartı	 bu	 anlamda	 paranın	 bu	 işlevini	 güçlendiren	 bir	 araçtır.	 Temelde	 kapitalizm	 için	
gerçekleşme	sorununun	çözümüne	büyük	bir	katkıda	bulunmaktadır.	Ancak	çeşitli	toplumsal	
sınıflar	 için	 kredi	 kartı	 değişik	 anlamlara	 gelmektedir.	 Özellikle	 işçi	 sınıfı	 için	 gelecekte	
sermayeleştirilecek	emek	gücü	karşılığında	bugün	bazı	gereksinimlerin	karşılanması	anlamına	
gelmektedir.	 Her	 toplumsal	 sınıf	 kendisini	 fiziksel	 ve	 sosyal	 olarak	 yeniden	 üretme	
zorunluluğuyla	 karşı	 karşıyadır.	 Her	 toplumsal	 sınıftan	 hane	 kendisini	 o	 sınıfın	 üyesi	 olarak	
yeniden	 üretebilmesi	 için	mutlaka	 belirli	 bir	 minimum	 harcamayı	 yapmak	 zorundadır.	 Yeni	
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liberal	 karşı	 reformlar	dolayısıyla	özellikle	 çalışanların	 reel	ücret	 ve	gelirlerinde	gerileme	bu	
kendini	gerçekleştirmeyi	imkansız	kılmaktadır.		

	 Üstelik	 bu	 reformlar	 geleneksel	 dayanışma	 ağlarını	 da	 çözdüğü	 için	 özellikle	 çalışan	 kitleler	
kapitalist	piyasanın	işleyişine	daha	da	mahkum	olmaktadırlar.	Kapitalizmin	krizi	aynı	zamanda	
hem	 çalışanlar	 hem	 de	 üretici	 firmalar	 açısından	 bir	 gerçekleştirme	 krizini	 doğurmaktadır.	
Diğer	 taraftan	 kriz	 bir	 taraftan	 da	 fiziksel	 yatırıma	 dönüşemeyen	 sermayenin	 ve	 buna	 eşlik	
eden	metalar	 bütününde	 aşırı	 birikimine	 yol	 açmaktadır.	 Bu	 ortam	 son	 yıllarda	 küresel	 ve	
ulusal	kapitalizmlerin	giderek	daha	yüksek	derecede	finansallaşmasını	getirmektedir.	Dolayısı	
ile	 sistemik	 bir	 dengesizlik	 hem	 toplumsal	 sınıflar	 düzeyinde	 hem	 de	 kapitalist	 dünya	
ekonomisinin	 farklı	 bölge	 ve	 ülkeleri	 arasında	 ortaya	 çıkmaktadır:	 bir	 tarafta	 yatıracak	 yer	
bulamadıkları	 için	 ellerindeki	 sermayeyi	 giderek	 daha	 fazla	 akışkan	 halde	 tutunmak	 isteyen	
toplumsal	sınıflar	ve	ülkeler	 (zenginler)	diğer	 tarafta	 ise	gelirleri	giderek	budanan	toplumsal	
sınıflar	 ve	 ülkeler	 (fakirler).	 Finansallaşma	 bu	 krizin	 bir	 ölçüde	 hafifletilmesine	 izin	
vermektedir.	Finansal	araçlar	birincilerin	ikincilere	borç	vermesini	zorunlu	kılmaktadır.	Bu	da	
iki	 amaca	 birden	 hizmet	 etmektedir.	 İkinciler	 gelecekte	 üretecekleri	 değer	 karşılığı	 bugün	
kendilerini	 gerçekleştirme	 şansına	 ulaşmaktadırlar.	 Diğer	 taraftan	 sermayenin	 aşırı	 birikimi	
sorunu	 geçici	 bir	 süre	 ertelemiş	 olmaktadır;	 satılamayan	metaların	 bir	 kısmı	 satılabilir	 hale	
gelmektedir.	 Kredi	 kartlarının	 sayısının	 hızlı	 artış	 göstermesinin	 altında	 bu	 dinamik	
yatmaktadır.	 Bu	 süreç	 Türkiye’de	 de	 gözlemlenmektedir.	 Tablo	 37,	 Türkiye’de	 kredi	 kartı	
sayısındaki	patlamayı	göstermektedir.		

	 Tablo	37.	Türkiye’de	Kredi	Kartı	Sayısı	ve	Kredi	Kartı	İşlemleri	

	
Kredi	Kartı	
Sayısı	

Banka	
Kartı	
Sayısı	

Kredi	 Kartı	
İşlemleri	
(Milyon	TL)	

Kredi	Kartı	
İşlemleri/GSYİH	

2003	 19863167	39563457	833	 1.845	

2004	 26681128	43084994	1136.3	 2.144	

2005	 29978243	48243369	1302	 2.144	

2006	 32433333	53464057	1333	 2.127	

2007	 37335179	55510092	1441	 2.240	

2008	 43394025	60551484	1692	 2.332	

2009	 44392614	64661947	1841	 2.337	

2010	 46956124	69916462	2038	 	

	 Kaynak:	Bankalar	Arası	Kart	Merkezi	ve	DPT	verilerinden	derlenmiştir.		

	 	

	 Kredi	kartı	sayısı	2003	yılında	yaklaşık	20	milyondan	2009	yılında	47	milyona	çıkmıştır.	Toplam	
kredi	 kartı	 işlemlerinin	 parasal	 değerinin	 GSYİH’e	 oranı	 ise	 aynı	 dönemde	 %	 1.85’inde	 %	
2.33’üne	 yükselmiştir.	 Bu	 da	 borçlanmanın	 Türkiye	 ölçeğindeki	 büyüklüğünü	 gözler	 önüne	
sermektedir.		
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	 Başbakan	kredi	kartı	mağdurlarının	sayısının	arttığından	şikayet	edildiğinde	herkesin	ayağını	
yorganına	göre	uzatmasını	salık	vermişti.	Bu	söylem	özellikle	düşük	gelirli	kesimlerin	yaşamsal	
ve	 toplumsal	 gerekliliklerin	 ötesinde	 bir	 tüketim	 için	 bütçelerini	 zorladığını	 ve	 dolayısı	 ile	
genel	 ekonomik	 şartlardan	 çok	 bir	 toplumsal	 sefahat	 ve	 müsrifliğin	 bu	 gelişmenin	 altında	
yatan	 etmenler	 olduğunu	 ima	 etmektedir.	 Böylece	 ekonomiyi	 yönetenlerin	 zerre	 kadar	
sorumlu	olmadıkları	da	 ifade	edilmiş	olmaktadır.	Ancak	durum	geçekten	böyle	midir?	Tablo	
38,	TÜİK’in	hesapladığı	hane	büyüklüğüne	göre	aylık	yoksulluk	sınırını	ve	yıllara	göre	ortalama	
asgari	ücreti	vermektedir.		

Tablo	38.	Hane	Büyüklüğüne	Göre	Aylık	Yoksulluk	Sınırı	ve	Aylık	Net	Asgari	Ücret,		
2003-2010,	TL	

	

Hanehalkı	büyüklüğü	
	

Hane	Büyüklüğüne	Göre	Aylık	Yoksulluk	Sınırı	

2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	

1	 186	 190	 216	 244	 283	 341	 365	 396	

2	 280	 288	 327	 368	 428	 515	 552	 599	

3	 354	 363	 414	 466	 540	 651	 699	 759	

4	 417	 429	 487	 549	 638	 767	 825	 896	

5	 476	 488	 557	 627	 728	 874	 944	 1,025	

6	 531	 543	 620	 697	 809	 976	 1,050	 1,140	

7	 582	 597	 679	 766	 889	 1,066	 1,153	 1,252	

8	 629	 649	 737	 831	 965	 1,154	 1,251	 1,358	

9	 672	 692	 786	 884	 1,040	 1,242	 1,336	 1,451	

10	 714	 742	 836	 938	 1,088	 1,313	 1,423	 1,545	

Aylık	Net	Asgari	Ücret	 226	 311	 350	 380	 411	 492	 536	 615	

	 Kaynak:	TÜİK	ve	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	verilerinden	türetilmiştir.		

	

Görüldüğü	 gibi	 asgari	 ücretin	 anlamsızlığı	 bir	 kez	 daha	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Aylık	 net	 asgari	
ücret	 ancak	 iki	 kişilik	 bir	 hanenin,	 o	 da	 bazı	 yıllar	 için,	 yoksulluk	 sınırının	 üstüne	 çıkmasına	
sebep	olmaktadır.	Hane	büyüklüğü	arttıkça	sadece	asgari	ücretle	geçinmeye	çalışmak	demek	
sefalet	 anlamına	 gelmektedir.	 Üstelik	 bu	 yoksulluk	 sınırı	 sadece	 çok	 temel	 ihtiyaçlar	
çerçevesinde	 hesaplanmıştır,	 diğer	 toplumsal	 ihtiyaçlar	 hiç	 hesaba	 bile	 katılmamıştır.	 Bu	
durumda	Türkiye	kapitalizminin	vaat	ettiği	 şey	borçlanarak	yaşamaktır;	yorgan	çok	ama	çok	
kısadır.	

	 Diğer	 taraftan	 özellikle	 borçlanma	 sürecini	 tetikleyen	 diğer	 bir	 unsur	 da	 özellikle	 kamusal	
hizmetlerin	 özelleştirilmesidir.	 Bu	 hizmetlerden	 bedelsiz	 ya	 da	 çok	 düşük	 bir	 bedelle	
yararlanmaya	alışan	özellikle	ücretli	ve	maaşlılar	özelleştirme	süreciyle	birlikte	bütçelerinden	
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bu	 harcamalar	 için	 yaptıkları	 harcamaları	 arttırmak	 zorunda	 kalmışlardır.	 Bunu	 da	 Tablo	
39’dan	anlamak	mümkündür.	Tablo,	toplumsal	sınıfların	harcama	toplamları	içinde	eğitim	ve		
sağlık	harcamalarının	2002	ve	2009	yılları	için	paylarını	vermektedir.		

	

Tablo	39.	Toplumsal	Sınıfların	Harcamaları	içinde	Eğitim	ve	Sağlık	Harcamalarının	Payı	

	 Eğitim	Harcamaları	(%		Pay)	 Sağlık	Harcamaları		(%		Pay)		

		 2002	 2009	 2002	 2009	

Kapitalistler	 1.00	 1.73	 2.83	 1.86	

Kentli	Profesyoneller	 1.20	 1.12	 2.17	 2.46	

Küçük	İşletme	Sahipleri	 0.85	 1.44	 2.56	 2.56	

Kentli	Rantiyeler	 2.83	 2.70	 1.26	 1.06	

Küçük	Burjuvazi	 1.44	 1.70	 2.09	 2.12	

Büyük	Köylüler	 0.28	 2.51	 3.94	 2.05	

Köylüler	 1.08	 1.83	 4.11	 3.58	

Kırsal	Rantiyeler	 0.65	 2.06	 1.99	 1.78	

Toprak	Sahibi	Geçimlik	Köylüler	0.33	 1.12	 2.55	 2.71	

Nitelikli	Emekçiler	 1.76	 1.76	 2.61	 1.80	

Emekçiler	 1.02	 1.69	 2.25	 1.98	

Mülksüz	Emekçiler	 0.82	 1.71	 1.91	 2.11	

Kentsel	İşsizler	 1.11	 1.72	 2.29	 2.30	

Tarım	Emekçileri	 1.10	 1.05	 2.10	 2.06	

Topraksız	Geçimlik	Köylüler	 0.59	 0.49	 1.68	 2.37	

Kırsal	İşsizler	 0.32	 1.23	 2.52	 2.65	

İşgücü	Dışındakiler	 0.68	 1.29	 3.02	 3.17	

Emekliler	 1.29	 1.59	 2.12	 2.59	

Toplam	 1.02	 1.60	 2.41	 2.20	

	 Kaynak:	Bahçe	ve	Köse,	2010.	

	Tablo	 39	 özellikle	 çalışan	 sınıflar	 ve	 işsizler	 açısından	 bu	 türden	 özelleştirmelerin	 etkisini	
göstermektedir.	Özelleştirmeler	eğitim	ve	sağlık	hizmetleri	için	cepten	harcamaları	arttırdıkça	
hane	 bütçeleri	 üzerinde	 baskıyı	 arttırmaktadır.	 Bu	 da	 borçlanmanın	 önemli	 bir	 nedenidir.	
Üstelik	Tablo39’daki	oranları	 sınıf	ortalamasını	 vermektedir.	 Farklı	büyüklükteki	haneler	 için	
bu	harcamalar	daha	yüksek	veya	daha	düşük	olabilir.	Ancak	özellikle	çalışan	sınıfların	bir	kısmı	
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ve	yedek	işgücü	ordusundaki	haneler	için	her	iki	harcama	türünün	de	ağırlığı	2002’den	2009’a	
artış	göstermiştir.		

	 7.		Gelir	dağılımında	bozukluğun	yarattığı	borçluluk	biat	eden	bir	işçi	sınıfı	yaratmaktadır.	

Aşırı	 birikim	 krizinin	 de	 etkisiyle	 giderek	 finansallaşan	 kapitalist	 dünyada	 borçlanma	 ilişkisi	
uluslararası	 ve	 ulusal	 düzeylerde	 her	 hücreye,	 her	 kuruma	 ve	 hanehalklarının	 büyük	 bir	
bölümüne	 sirayet	 etmiş	 durumdadır.	 Borçlanma	 bir	 yandan	 kapitalizmin	 tarihsel	 olarak	
çözemediği	bir	problemi,	üretilen	metaların	 satılması	 zorunluluğu	problemini,	 çözmede	kısa	
dönemli	 önemli	 bir	 çözüm	 gibi	 görünürken,	 diğer	 yandan	 kapitalist	 kriz	 dinamiklerine	
yenilerini	 eklemektedir.	 Bu	 sürecin	 sonsuza	 kadar	 sürdürülemeyeceği	 açıktır.	
Sürdürülemediğini	 de	 son	 küresel	 finansal	 kriz	 kanıtlamaktadır.	 Borçlanma	 sermayenin	 bir	
krizine	 cevap	 olarak	 ortaya	 çıkmış,	 sermayenin	 yeni	 bir	 krizine	 dönüşmüştür,	 ancak	 orada	
durmamıştır.	Şimdilerde	bir	toplumsal	krize	de	dönüşmek	üzeredir.	Her	toplumsal	tabakadan	
ve	sınıftan	hanehalkları	giderek	borçlanma	sarmalının	içine	girmektedirler.		

Özellikle	 yeni	 liberalizmin	 çalışan	 sınıfların	 gelirlerini,	 kâr	 oranları	 üzerindeki	 baskıyı	
hafifletmek	için,	kısma	çabaları	üretilen	metaların	satılması	sorununu	daha	da	ağırlaştırmıştır.	
Bu	durumda	aşırı	finansallaşma	bu	sorunun	kısa	vadeli	çözümü	için	gerekli	ortamı	yaratmıştır.	
Hanehalkları	 tüketim	 ihtiyaçlarını,	 düşen	 gelirlerine	 rağmen,	 karşılayabilmek	 için	 giderek	
borçlanmaya	 başlamışlardır.	 Özelleştirilen	 kamu	 hizmetlerini	 ve	 özelleştirilmese	 bile	
niteliksizleştirilen	 kamu	 hizmetlerini	 piyasadan	 karşılamak	 durumunda	 kalan	 işçi	 sınıfından	
haneler	 bu	 süreçte	 borçlanma	 sarmalının	 dışında	 kalamamışlardır.	 Ancak	 borç	 ilişkisi	 bir	
taraftan	da	gelecekte	sermayenin	hizmetine	sunulacak	 iş	gücü	üzerinde	bir	 ipotek	 ilişkisidir.	
Bugün	alınan	yarın	daha	 fazla	çalışarak	ödenmek	durumundadır.	Bu	zorunluluk	bugün	 işten	
atılma	korkusunu	derinleştirmekte	ve	her	korku	gibi	biat	ve	katlanma	yaratmaktadır.	Böylece	
işçi	 sınıfının	hem	bugün	hem	de	gelecekte	daha	 itaatkâr	olması	 için	yeni	bir	 zorlama	ortaya	
çıkmış	olmaktadır.	

Bu	 sürecin	 Türkiye’de	 ne	 ölçüde	 gerçekleştiğini	 anlamak	 için	 Tablo	 40’0	 bakmak	 yeterlidir.	
Tablo	40,	hanehalkları	 sınıflarının	bütün	olarak	 verdikleri	 reel	 açık	 ya	da	 fazlaların	 gelişimin	
göstermektedir.		

Hiç	 kuşkusuz	 burada	 açık	 veren	 hanelerin	 tutabilecekleri	 iki	 yol	 vardır.	 Bu	 haneler	 ya	
tüketimlerini	karşılamak	için	mülkiyet	düzeyinde	bir	uyumu	kabullenecekler	(yani	taşınır	ya	da	
taşınmaz	 varlıklarını	 satacaklar),	 ya	 da	 borçlanacaklardır.	 Hanehalkı	 bütçe	 anketleri	
borçlanma	konusunda	açık	veriye	sahip	değildirler.	Ancak	bu	hanelerin	büyük	bir	bölümünün	
bu	açığı	kapatmak	için	borçlandıkları	aşikardır.		
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Tablo	40.	Toplumsal	Sınıflarda	Hane	Başına	Reel	Açık/Fazla	(2003=100),	TL	

		 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	

Kentli	Mülk	Sahibi	Sınıflar	 23103	 40185	 30197	 26809	 25943	 23821	 53804	

Kırsal	Mülk	Sahibi	Sınıflar	 6982	 10976	 5673	 6942	 6396	 10551	 -8837	

Küçük	Burjuvalar	 893	 1787	 1130	 1549	 1808	 1010	 395	

Topraklı	Geçimlik	Köylü	 -242	 -849	 -1763	 -257	 -225	 -64	 -306	

Nitelikli	Emekçi	 2102	 6602	 6577	 5609	 6114	 4096	 9388	

Mülk	Sahibi	Emekçiler	 -248	 1299	 947	 921	 1525	 1156	 1461	

Mülksüz	Emekçiler	 -204	 -702	 -1473	 -1337	 -132	 -307	 -1591	

Tarım	Emekçisi	 -1421	 -1913	 -2771	 -1416	 -1513	 -64	 -2817	

Topraksız	Geçimlik	Köylü	 -687	 -663	 -2604	 -1807	 -722	 -227	 -4436	

Kentsel	İşsiz	 -1655	 -1799	 -3111	 -3712	 -579	 -413	 -3334	

Kırsal	İşsiz	 -776	 -2154	 -3607	 -1683	 -895	 -144	 -4534	

İşgücü	Dışında	Çalışmayan	 -1169	 -2822	 -2868	 -3182	 -1327	 338	 -4309	

Emekli	 -1159	 -784	 -1728	 -1222	 -588	 795	 -1039	

Türkiye	 811	 1956	 1349	 1308	 1984	 1477	 1735	

Kaynak:	Bahçe	ve	Köse,	2010b	

.		

Bizim	için	önemli	olan	emekçi	hanelerdir.	Özellikle	mülksüz	emekçi	haneler	dönem	boyunca	
sürekli	açık	vermektedirler.	2009	krizinde	bu	açık,	2008	yılına	nazaran,	5	katına	çıkmıştır.	Bu	
sınıfın	altındaki	 tüm	sınıflarda	da	ortalama	hane	sürekli	açık	vermek	durumunda	kalmıştır.	
Aynı	 zamanda	 2009	 krizi	 ile	 birlikte	 bir	 bütün	 olarak	 köylülük	 ciddi	miktarda	 açık	 vermek	
zorunda	kalmıştır.	İktisadi	düzeyde	bir	yerdeki	açığın	başka	bir	yerdeki	fazla	ile	giderildiğini	
biliyoruz.	 Peki,	 bu	 hanelerin	 açıkları	 nerede	 fazlaya	 sebep	 oluyor?	 Bu	 soru	 çok	 önemlidir.	
Elimizde	 veri	 yok	 ancak	 büyük	 bir	 olasılıkla	 büyük	 sermaye	 grupları,	 banka	 ve	 finans	
kesiminin	fazla	verdiğini	biliyoruz.	Dolayısıyla	haneler	açık	verdikçe	bu	kesimlerin	fazlaları	da	
şişiyor,	yeni	bir	değer	aktarımı	mekanizması	ile	karşı	karşıyayız.		

Bu	 durumu	 BDDK	 verilerinden	 de	 anlamak	 mümkündür.	 BDDK’nın	 2009	 yılı	 Finansal	
Piyasalar	 Raporu’na	 göre	 hanehalklarının	 yükümlülükler/varlıklar	 oranı	 2003	 yılında	 %		
5.1’den	 2008	 yılında	 %	 29’a	 yükselmiştir.	 Bireysel	 kredilerin	 nihai	 tüketim	 harcamalarına	
oranı	ise	yine	aynı	dönemde	%	2.5’dan	%	15.5’e	yükselmiştir.		
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Tablo	41.	Hanehalkı	Sınıflarında	Açık	Veren	Hane	Oranları	(%	),	2003	ve	2009	

		 2003	 2009	

Burjuvalar	 19.44	 18.93	

Kentli	Profesyoneller	 15.58	 18.86	

Küçük	İşletme	Sahipleri	 25.55	 27.97	

Kentsel	Rantiye	 57.93	 39.60	

Küçük	Burjuvalar	 39.77	 43.43	

Büyük	Köylü	 19.86	 50.18	

Köylü	 33.86	 66.03	

Kırsal	Rantiye	 61.99	 87.76	

Topraklı	Geçimlik	Köylü	 59.81	 51.58	

Nitelikli	Emekçi	 16.80	 18.76	

Mülk	Sahibi	Emekçiler	 40.99	 39.01	

Mülksüz	Emekçiler	 53.51	 54.11	

Tarım	Emekçisi	 68.71	 66.94	

Topraksız	Geçimlik	Köylü	 72.16	 69.73	

Kentsel	İşsiz	 69.89	 66.44	

Kırsal	İşsiz	 68.40	 75.02	

İşgücü	Dışında	Çalışmayan	 84.45	 75.13	

Emekli	 55.28	 52.29	

Türkiye	 43.71	 44.69	

Kaynak:	Bahçe	ve	Köse,	2010.		

Bazı	 politikacıların	 “öyle	 ise	 ayaklarını	 yorganlarına	 göre	 uzatsınlar”	 şeklindeki	 uyarısı	 ise	
özellikle	 emekçi	 haneler	 dikkate	 alındığında	 ciddiyetsiz	 bir	 laf	 kalabalığı	 oluvermektedir.	
Çünkü	Köse	ve	Bahçe	(2009)	çalışmasının	gösterdiği	gibi	özellikle	niteliksiz	emekçi	dışındaki	
grupta	 bulunan	 emekçilerin	 büyük	 bir	 kısmı	 kazandıkları	 ücret	 ile	 basit	 yaşamsal	
minimumları	 bile	 karşılayamayacak	 düzeydedirler.	 Borçlanma	 bu	 emekçiler	 için	 hayatta	
kalma	sorununu	çözmektedir.	Bu	borçlanmanın	belki	de	köleliğe	benze	yeni	çalışma	ilişkileri	
yaratmaya	 muktedir	 olduğunu	 öngörmek	 mümkündür.	 Borçlanmanın	 özellikle	 emekçi	
haneler	için	giderek	yaygınlaşan	bir	yol	olduğunu	Tablo	41	göstermektedir.	Tablo	41’e	göre	
2003’den	 2009’e	 pek	 çok	 sınıf	 için	 açık	 veren	 hanelerin	 oranı	 artmaktadır.	 Tüm	 haneler	
içinde	hanelerin	her	iki	yıl	için	de	hanelerin	yaklaşık	%	44’ü	borçlanma	zorunluluğu	ile	karşı	
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karşıyadır.	 Emekçi	 kitlenin	 alt	 gruplarında	 da	 aynı	 gelişme	 söz	 konusudur.	 Kent	
emekçilerinin	 yaklaşık	 %	 40’ı,	 mülksüz	 emekçilerin	 de	 yaklaşık	 %	 54’ü	 gelirleriyle	
harcamalarını	karşılayamayacak	durumdadırlar.		

Kısacası	 Türkiye	 işçi	 sınıfı	 borçlanma	 sarmalına	 eklemlenmiş	 durumdadır.	 Bırakın	 insanca	
yaşamayı,	hayatta	kalabilmek	 için	bile	borçlanma	zorunluluğuyla	karşı	karşıya	kalan	bir	 işçi	
sınıfının	yaşadığı	moralsizliği	ve	örgütsüzlüğü	anlamak	çok	kolaydır.	

	

8.	Gelir	 dağılımında	 en	 kötü	 durumda	 olanlara	 yapılan	 sosyal	 yardımlar,	 iktisadi	 açıdan	
neoliberal	 politikalarla	 uyumlu,	 siyasal	 açıdan	 istismara	 ve	 oy	 avcılığına	 açık,	 	 kültürel	
açıdan	 ise	 düşkünleşme,	 dilencileşme	 ve	 bağımlılaşma	 ilişkilerine	 dayalı	 bir	 yapı	
sergilemektedir.	7	

a.	İlk	olarak,	sosyal	yardımların	“daha	çok	yoksulluğu	önlemede	son	başvurulan	araç	olarak”	
kullanılması	 gerekirken	 Türkiye’de	 birincil	 bir	 unsura	 evrilmiştir	 (Yücesan-Özdemir	 ve	 Kutlu,	
2010).		
	

b.	 İkinci	olarak,	Türkiye’de	sosyal	yardımlar,	1980	sonrası	dönemde,	yoksulluğun	artması	 ile	
birlikte,	bunu	hafifletmeye	yönelik	araçlar	ve	mekanizmaların	da	devreye	girmesi	 ile	birlikte	
düşünülmelidir.	 Türkiye’de	 yoksullukla	 mücadele	 politikaları,	 iktisadi	 programın	 ve	 birikim	
rejiminin	dönüşümü	ile	paralellik	arz	eder.	Türkiye,	24	Ocak	1980	kararlarının	ardından	girdiği	
yolda,	 yoksulluğu	 azaltma	 stratejilerine	 temel	 oluşturan	 paradigmayı	 zaman	 içinde	
benimsemiş	 ve	 uygulamaya	 koymaya	 başlamıştır.	 Bu	 süreç	 Türkiye’de,	 “iç	 finansal	
piyasalarda,	mal	 piyasalarında,	 dış	 ticaret	 rejiminde	 ve	 döviz	 kuru	 rejiminde	 serbestleşme”	
(Ansal	 et	 al.,	 2000:	 69),	 özelleştirmeler	 ve	 emek	 maliyetinin	 düşürülmesi	 yönündeki	
politikalarla	 ilerlerken,	 kamunun	 istihdam	 yaratmasının	 önü,	 Türkiye’yi	 dünyaya	 bir	 ucuz-
uyumlu	 işgücü	 deposu	 olarak	 eklemleyen	 politikalar	 tarafından	 kesilmiştir.	 Bu	 çerçevede,	 -
elbette	 liberal	 politikalara	 pansuman	 oluşturacak	 “popülist	 kaygıların”	 bir	 ürünü	 olarak	
(Sallan-Gül,	 2002:	 117)-	 Sosyal	 Yardımlaşma	 ve	 Dayanışmayı	 Teşvik	 Fonu’nun	 1986	 yılında	
kuruluşu,	1992’de	Yeşil	Kart	uygulamasının	başlaması,	bu	kapsamda	değerlendirilebilir.	

Fon,	 01.12.2004	 tarihinde	 yürürlüğe	 giren	 5263	 sayılı	 Yasa	 ile	 Sosyal	 Yardımlaşma	 ve	
Dayanışma	Genel	Müdürlüğü’ne	dönüştürülmüştür.	Sosyal	yardım	faaliyetleri	81	ilde	Valilikler	
ve	 892	 ilçede	 de	 Kaymakamlıklar	 başkanlığında	 kurulu	 bulunan	 toplam	 973	 Sosyal	
Yardımlaşma	 ve	 Dayanışma	 Vakıfları	 aracılığıyla	 sürdürülmektedir.	 Bu	 kapsamda	 948	 vakıf	
kurulmuş,	yeni	kurulan	ilçelerdeki	25	vakıf	ise	kurulum	aşamasındadır	(Yazıcı,	2009).		

c.	Üçüncü	olarak,	1980	sonrası	dönemde,	Türkiye’de	“yerel	yönetimlerin	yükselişi	ve	devletin	
izlediği	ekonomik	büyüme	stratejilerinde	ulusal	ölçekten	yerel	ölçeğe	doğru	geçiş”	(Avcuoğlu,	

																																																													

7	Bu	bölüm,	13-15	Ekim	2010	tarihlerinde	İstanbul’da	yapılan	Uluslar	arası	Yoksullukla	Mücadele	Stratejileri	
Sempozyumu’nda	 Gamze	 Yücesan-Özdemir	 ve	 Denizcan	 Kutlu	 tarafından	 sunulan	 "Türkiye'de	 Sosyal	
Yardımlar:	İktisadi,	Siyasi	ve	Kültürel	Yapılar	Üzerine	Bir	Çözümleme"	adlı	çalışmaya	dayanmaktadır.		
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2009:	 33)	 ile	 yoksullukla	 mücadele	 stratejisinin	 yerel	 kurum	 ve	 dinamiklere	 yaslanması	
tesadüfi	olarak	oluşum	göstermeyen	bir	bütünün	parçalarıdır.	Merkezi	hükümetlerden	yerel	
yönetimlere	 yetki	 devri	 gerçekleştirilmiş	 ve	 belediyelere	 ayrılan	 kaynaklar	 artırılmıştır.	
Yerelleşme	eğiliminin	bir	diğer	boyutu	ise	piyasa	mekanizmalarının	geliştirilmesidir	(Avcuoğlu,	
2009:	 33).	 Yoksulluğu	 azaltma	 stratejileri	 arasında	 sayılan,	 yoksulları	 piyasa	 ile	 buluşturma,	
insan	sermayesinin	artırılması	gibi	yerele	yaslanan	pratikler	ile	“finansal	sermaye	akışlarından,	
uluslararası	 ticaretten	 ve	 global	 üretim	 zincirlerinden	 pay	 kapma	 yarışına	 girmiş	 yerel	
ekonomik	stratejiler”	 (Avcuoğlu,	2009:	34)	arasında	bir	bağ	olabileceğini	düşünmek	gerekir.	
Yaşanan	iktisadi	dönüşümün	yerelliklere	sermaye	çekebilme	boyutu	da	yoksullukla	mücadele	
stratejilerini	 oluşturan	 etmenler	 arasında	 sayılabilir.	 Sermaye	 çekebilmek	 hedefini	 taşıyan	
kentsel	politikaların	yoksulluğu	artırdığı	belirtilirken,	artan	sosyal	yardımların	bu	strateji	 için	
bir	onay	mekanizması	işlevi	gördüğünü	söylemek	mümkündür	(Avcuoğlu,	2009:	38).	

Türkiye’de	1980	sonrası	dönemde,	sosyal	yardım	harcamalarının	ve	“yerel	yönetimlerin	kent	
yoksullarına	yönelik	yardım	faaliyetleri”nin	artması,	sosyal	devletin	geriletilmesi	durumu	ile	iç	
içe	 geçmiştir	 (Özbek,	 2002:	 24-25).	 Türkiye	 örneği	 söz	 konusu	 olduğu	 zaman,	 bu	 tür	
uygulamaların	siyasal	boyutları	atlamamak	gerekir.	Gerçekten	de	Türkiye’de	oya	tahvil	etme	
gibi	dinamiklerin	de	ürünü	olan	bir	uygulama	olarak,	önce	yoksullaştırıp	sonra	dilencileştirme	
politikası	hüküm	sürmektedir.	

d.	 Dördüncü	 olarak	 belirtmek	 gerekir	 ki,	 sosyal	 yardımlar,	 sosyal	 politikanın	 yurttaşlık	
temelinde	 bir	 haklar	 rejiminin	 simgesi	 olarak	 görülmesini	 ciddi	 olarak	 zedelemiştir.	 Sosyal	
yardımlar,	 sosyal	 devlet	 bünyesinde	 sosyal	 politika	 pratiğinin	 önemli	 öğelerinden	 biri	
olagelmiştir.	 Ancak	 “sosyal	 yardımlara	 ihtiyacı	 olanların	 belirlenmesini	 hedefleyen	 çeşitli	
yöntemlerin	 (means-testing)	 geliştirilmesi,	 sosyal	politikanın	yurttaşlık	 temelinde	bir	haklar	
rejiminin	 simgesi	olarak	görülmesini	 ciddi	biçimde	zedelemiştir”.	Türkiye	 için	de	benzer	bir	
durumdan	 söz	 edilebilir.	 Refah	 devleti	 geleneği	 olmayan	 Türkiye	 gibi	 ülkelerde	 yoksulluğu	
azaltma,	 kayıt	 dışılık	 ve	 dolayısıyla	 sosyal	 güvenlik	 sisteminden	 yoksun	 olma	 gibi	
nedenlerden	 dolayı	 ağırlıklı	 olarak	 sosyal	 yardımlar	 üzerinden	 ilerlemektedir.	 Türkiye’de	
sosyal	 güvenlik	 sisteminin	 dışında	 kalan	 kesimler	 için	 yoksulluğu	 azaltma	 ayni	 ve	 nakdi	
yardımları	 gündeme	 daha	 fazla	 taşımıştır.	 Yeşil	 Kart	 ve	 çeşitli	 gelir	 transferleri	 bunun	
örnekleridir.	 Sosyal	 Yardımlaşma	 ve	Dayanışma	Genel	Müdürlüğü,	 bu	 yöndeki	 politikaların	
en	 önemli	 uygulayıcı	 haline	 gelmiştir.	 Yapısal	 uyum	 politikalarının	 “siyasal	 ve	 toplumsal	
maliyetlerini”	 en	 aza	 indirmek	 amacıyla,	Müdürlük,	 “DB	 tarafından	 yoksulluğun	 etkilerinin	
hafifletilmesi	 için	 ayrılacak	 kaynakların	 uygulayıcı	 birimi”	 olarak	 tercih	 edilmiştir.	 Tüm	
bunların	 sonucunda	 sosyal	 devletin	 temel	 araçlarından	 olan	 vergilendirmeye	 (Güler,	 2006)	
başvurmadan	 “yoksullar	 lehine	 bir	 kaynak	 transferi	 gerçekleştirme	olanağı	 bulunmaktadır”	
(Yalman,	2007:	655-657).		

Türkiye’de	sosyal	yardımlar	konusunun	da	Şartlı	Nakit	Transferi	(ŞNT)	uygulamasını	önemli	bir	
bileşen	 olarak	 gözükmektedir.	 Şartlı	 Nakit	 Transferi	 (ŞNT)	 uygulamasını	 Avrupa	 çapında	 ilk	
kabul	eden	ülke	olan	Türkiye’de,	2001	krizinin	ertesinde	başlayan	SRAP	kapsamında	ŞNT’leri	
yoksulluğun	 azaltılmasında	 “en	 önemli	 araç	 olduğu”	 kaydedilmektedir.	 ŞNT	 uygulamalarına	
yönelik	 olarak,	 gelirin	 eşitsiz	 dağılımının	 ileri	 düzeylerde	 olduğu	 ülkelerde,	 bu	 uygulamanın	
eşitsizlikleri	giderme	etkisinin	son	derece	az	olduğu	uluslararası	literatürün	üzerinde	anlaştığı	
bir	 konudur.	 Ancak	 yine	 de	 bu	 transferlerin,	 alanlar	 tarafından	 önemine	 ve	 bu	 kesimlerin	



	 106	

yaşam	düzeylerini	 kısmi	 oranda	 iyileştirdiğine	 işaret	 edilmektedir.	 Türkiye’de	 projeye	 ilişkin	
resmi	belgede,	ŞNT,	“kuşaklar	arası	yoksulluk	zincirini	kırmak	için	en	etkin	yöntemlerden	biri	
olarak	görülen	insan	sermayesi	birikimini	mümkün	kılan	son	dönem	kalkınma	programlarının	
bir	 parçası”	 olarak	 değerlendirilmektedir	 (T.C.	 Başbakanlık,	 2007,	 p.	 58).	 Bu	 sosyal	 yardım	
aracının	uygulanmasında,	“yoksulluğun	temel	nedenlerinden	biri	de,	yoksul	ailelerin	eğitim	ve	
sağlık	 hizmetlerine	 ulaşma	 ve	 yararlanma	 oranının	 çok	 düşük	 olmasıdır.	 Dolayısıyla	
yoksulluğun	azaltılmasına	yönelik	programların	öncelikle	yoksul	ailelerin	bir	şekilde	eğitim	ve	
sağlık	hizmetlerine	erişimlerini	sağlaması	gerekmektedir”	saptaması	ile	yola	çıkılmaktadır.		

e.	Beşinci	olarak	paternalist	bir	anlayışın	“sosyal	bir	nitelik	ve	boyut”	içermekle	birlikte,	sosyal	
devlet	 olamayacağını	 bu	 noktada	 hemen	 not	 etmek	 gerekir	 (Koray,	 2000:	 111).	 Bir	
uygulamanın	hak	değil	de,	merhamet-lütuf	çizgisinde	sunulması	ve	kamunun	emek	piyasasına	
müdahale	 biçiminin	 neoliberal	 bir	 düzlemde	 yeniden	üretilmesinden	 ise	 emeğin-yoksulların	
payına	 düşen,	 Ankara	 Büyükşehir	 Belediyesi’nin	 bülteninde	 (Büyükşehir	 Ankara,	 2006:	 3)	
manşete	 çekildiği	 gibidir:	 “Yaşam	 Desteği”.	 “Yaşam	 Desteği”	 ifadesinin	 kullanılması	 ise	
tesadüf	olmasa	gerekir;	 hatta	 yerindedir	 ve	 sosyal	 yardımların	dağıtıldığı	 kesim	 için,	ölümle	
yaşam	 arasındaki	 “ince”	 bir	 çizgiye	 işaret	 eder.	 Gerçekten	 de	 bu	 kesim	 açlık	 sınırında	
yaşamaktadır.	Ancak	yeni	paradigmada,	yoksulluğun	olduğu	gibi	açlığın	da	nedenleri	tartışma	
dışıdır.		

f.	 Altıncı	 olarak,	 bu	 tür	 politikaların	 Türkiye’de	 merkeze	 aldığı	 (Avcuoğlu,	 2009:	 35)	 aile,	
benzeri	kurumlar	ve	dini	örgütlenmelerin,	kamusal	korumadan	ve	piyasa	kurumlarından	daha	
güçlü	 olduğu,	 “geleneksel	 cemaat	 türü	 dayanışma	 örüntülerini”n	 yeniden	 üretildiği,	
“cemaatçi-muhafazakar”	liberal	bir	refah	rejiminin	inşasını	perçinlediği	ileri	sürülebilir	(Erder,	
2004:	39).	Bu	haliyle,	“aile-mahalle-cemaat	eksenli	sosyal	dayanışma	biçimlerinin”	Türkiye’nin	
refah	 rejiminde	 süreğen	 bir	 yeri	 olduğu	 belirtilmelidir	 (Özbek,	 2002:	 11).	 Türkiye’nin	 refah	
rejiminde	 ailenin	 konumu	 farklı	 bir	 tartışmanın	 konusu	 olmakla	 birlikte,	 özellikle	 AKP	
döneminde	 “aile”nin	 emeğin	 bir	 yeniden	 üretimi	 kurumu	 olarak,	 neoliberalizm	 ile	 İslami	
muhafazakarlık	ekseninde	gündemde	tutulduğunu	söylemek	mümkündür.		

g.	 Altıncı	 olarak	 bu	 refah	 rejiminde	 sosyal	 yurttaşlık	 ve	 evrensel	 ilkelere	 yaslanan	 bir	 hak	
düzleminden	çok,	yardım	mantığına	dayalı	uygulamalar	bulunmaktadır.	Dahası	bizzat	devletin	
kendisi	 bu	 uygulamaların	 hak	 statüsünde	 tanımlanmasını	 istememektedir.	 Sosyal	
Yardımlaşma	 ve	 Dayanışma	 Genel	Müdürlüğü’nün	 2008	 tarihli	 Çalıştay	 Raporu’nda	 “devlet	
kanalıyla	yürütülen	sosyal	yardımın	bir	hak	olarak	verilmesi	halinde	sosyal	yardımların	fayda	
sahipleri	 üzerinde	 bir	 beklenti	 oluşturarak	 yurttaşların	 kolaycılığa	 alışmasına	 neden	
olabileceği”	 açıkça	 ifade	 edilmektedir.	 Bunun	 liberal	 düşüncenin	 ve	 hak	 sahiplerini	
tembellikle	 suçlayan;	 ancak	 bir	 yandan	 da	 uygulamanın	 hak	 statüsünde	 tanımlanması	
halinde,	 talep-mücadele	 boyutu	 yaratmasından	 korkan	 bir	 anlayışın	 ürünü	 olduğunu	
söylemek	mümkündür.		

Gerçekten	de	Türkiye’de	“devletin	sosyal	yardımlar	alanını,	mevcut	sistem	içinde	aile	kurumu	
üzerinden	 düzenlemeye	 çalıştığı	 ve	 yoksulluk	 sorununu	 hayırseverlik	 yaklaşımıyla	
değerlendirdiği”	 görülmektedir.	 Sosyal	 yardımların	 aileyi	 kapsaması,	 Türkiye’de	 refah	
rejiminin	 dönüşümünde	 “ev-aile”nin	 rolünü	 yeniden	 gündeme	 getirmektedir.	 Türkiye’de	



	 107	

sosyal	 yardımların	 oluş	 biçiminin,	 siyasal	 açıdan	 istismara	 ve	 oya	 tahvil	 edilmeye	 açık	 ve	
kültüre	açıdan	da	düşkünleşme,	dilencileşme,	bağımlılaşma	ilişkilerine	dayalıdır.		

Gerek	 devletin	 davranışlarında,	 gerek	 alıcıların	 beklentilerinde,	 sosyal	 bir	 hak	 tanımak	 ile	
lütfetmek	 veya	 sosyal	 bir	 hak	 talep	 etmek	 ile	 ‘devlet	 babanın’	 lütfuna	 sığınmak	 birbirine	
geçmiş	durumdadır.		

	

NE	YAPMALI?	

1.	Kamu	vergi	politikaları	tersine	çevrilmeli,	dolaysız	vergilerin	payı	artırılmalıdır.	Dolaysız	
vergiler	 gelirin	 toplandığı	 kesimlerden	 alınmalıdır.	 Bu	 da	 sermayedarların	 gelir	 ve	
servetlerini,	büyük	firma	ve	bankaların	gelirlerini	vergilendirmek	anlamına	gelecektir.	

a.	Dolaysız	Vergilerin	Gelir	Dağılımı	Etkisi	Pozitif,	Dolaylı	Vergilerin	Negatiftir.			

Dolaysız	 vergilerin	 artırılmasına	 yönelik	 önerinin	 Türkiye	 ekonomisi	 için	 son	 derece	 sağlam	
temellerinin	 varlığı	 önceki	 bölümde	 özellikle	 OECD	 ülkeleri	 ile	 yapılan	 karşılaştırmalarda	
ortaya	çıkmaktadır.	Türkiye	gerek	toplam	gelirlerinin	GSYİH’e	oranı	gerekse	dolaysız	vergilerin	
toplam	 vergiler	 içindeki	 payı	 açısından	 son	 derece	 kötü	 durumdadır.	 Kamu	 transferlerinin	
gelir	 dağılımı,	 ve	özellikle	 gelir	 dağılımının	en	altında	 yer	 alan	 toplumsal	 kesimler	 açısından	
kritik	 olduğu	 bir	 ekonomide	 kamunun	 en	 fazla	 kazanan	 kesimlerden	 vergi	
toplayamaması/toplamaması,	gelirden	en	yüksek	payı	alan	kapitalistlerin	ve	mülk	sahiplerinin	
sermaye	 kazançlarının	 vergilendirilmemesi,	 üstelik	 yaratılan	 cılız	 vergi	 gelirlerinin	 dolaysız	
vergiler	yolu	ile	topluma	en	adaletsiz	bir	biçimde	dağıtılması	ne	anlama	gelmektedir?			

Öncelikle	 daha	 çok	 dolaylı	 vergilere	 dayanan	 bu	 türden	 bir	 vergi	 politikası	 gelirin	 yeniden	
dağılımını	nasıl	etkilemektedir	sorusunun	cevabı	için	Köse	ve	diğerlerinin	yaptığı	bir	çalışmaya	
göz	atmamız	gerekmektedir.	Tablo	42,	2002-2006	dönemi	için	kamu	maliyesi	araçlarının	ayrı	
ayrı	ve	bütün	olarak	gelir	dağılımına	etkisini	göstermektedir.	Bu	analizde	gelir	dağılımı	ölçütü	
olarak	Gini	katsayısı	kullanılmıştır.		
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Tablo	42.	Vergi	ve	Transferlerin	Gini	Etkisi	

	

Sadece	
Hanehalkı	
Geliri	

Dolaysız	
Vergiler	
Dahil	

Dolaylı	
vergiler	
Hariç	

Kamu	
Transferi	
Hariç	

Vergilerin	
Net	Etkisi	

Toplam	Etki	

2002	 0.46	 0.02	 -0.03	 0.04	 -0.01	 0.03	

2003	 0.43	 0.04	 -0.14	 0.17	 -0.10	 0.07	

2004	 0.41	 0.04	 -0.10	 0.13	 -0.06	 0.07	

2005	 0.40	 0.03	 -0.10	 0.12	 -0.07	 0.05	

2006	 0.39	 0.03	 -0.07	 0.10	 -0.04	 0.06	

Ortalama	
0.42	 0.03	 -0.09	 0.11	 -0.06	 0.06	

Kaynak:	Köse	vd.,	2009.	

Burada	 ikinci	 sütun	 Hanehalkı	 kullanılabilir	 gelirine	 göre	 Gini	 katsayısının	 gelişimini	
vermektedir.	 Bu	 analizde	 sırayla	 kamu	 maliyesi	 araçlarının	 ektisine	 tek	 tek	 bakılmıştır.	
Örneğin	üçüncü	sütunda	bildirilen	hanehalkı	kullanılabilir	gelirine	dolaysız	vergiler	eklenerek	
yeni	 yeniden	 Gini	 hesaplanmıştır;	 bu	 Gini	 ile	 kullanılabilir	 gelire	 göre	 Gini	 arasındaki	 fark	
aslında	 dolaysız	 verginin	 gelir	 dağılımına	 etkisini	 göstermektedir.	 Tablo	 42’deki	 pozitif	
değerler	 iyileştirmeyi,	 negatif	 değerler	 ise	 bozulmayı	 anlatmaktadır.	 Bu	 durumda	 kamu	
transferleri	 ve	 dolaysız	 vergiler	 gelir	 dağılımın	 düzeltici	 etkiye	 sahipken	 dolaylı	 vergilerin	
özellikle	 alt	 sınıflar	 ve	 düşük	 gelirliler	 için	 bozucu	 etkisi	 açıkça	 görülmektedir.	 Bu	 da	 vergi	
toplamı	 içinde	 ağırlığın	 dolaysız	 vergiye	 doğru	 kayışının	 gelir	 dağılımını	 nasıl	 etkileyeceğini	
göstermektedir.	 Sondan	 bir	 önceki	 sütun	 vergilerin	 toplam	 etkisini	 göstermektedir	 ve	 tüm	
dönem	 boyunca	 negatiftir;	 tüm	 dönem	 boyunca	 vergi	 sistemi	 geliri	 yukarıdakiler	 lehine	
yeniden	 dağıtmıştır.	 Son	 sütun	 ise	 kamu	 transferleri	 ve	 vergilerin	 toplam	 etkisini	
göstermektedir	ki	dönem	boyunca	pozitif	 işaretlidir.	Dolayısı	 ile	kamu	transferleri	bir	nebze	
olsun	gelir	dağılımını	düzeltmektedir.	Tüm	bu	analiz	örgütlü	işçi	sınıfının	maliye	politikalarının	
ciddi	 bir	 şekilde	 emek	 lehine	 yeniden	 kurgulanmaları	 doğrultusunda	 mücadele	 vermesi	
gerektiğini	göstermektedir.		

	

b.	Kamu	Vergi	Politikası	Tercihlerinin	Üretim	ve	Refaha	Etkisi	Negatiftir.	

Kamu	 vergi	 politikasındaki	 bu	 tercihlerin	 gerek	 toplam	 üretim,	 tüketim	 gerekse	
hanehalklarının	 refahı	 açısından	 etkilerini	 inceleyen	 bir	 başka	 çalışma	 Değer	 ve	 Voyvoda	
(2010)’dur.	 Bu	 çalışma	 2000’li	 yıllar	 boyunca	 kamu	 vergi	 toplama	 tercihlerindeki	 değişimin	
bugünkü	 ve	 gelecek	 kuşaklar	 üzerindeki	 etkilerine	 bakmaktadır.	 Tablo	 43’de	 genel	 devlet	
toplam	 gider/GSYİH	 oranı	 ile	 temel	 gelir	 kalemlerinin	 toplulaştırılmış	 hali	 sunulmaktadır.	
Kamu	maliyesi	 açısından	2001-2008	döneminde	 temel	olarak	 faiz	ödemelerinin	GSYİH’	deki	
payının	 azalmasından	 kaynaklı	 bir	 azalma	 olduğu,	 buna	 karşın	 bu	 dönemde	 faiz	 dışı	
harcamaların	 GSYİH’	 oranının	 sabit	 kaldığı	 gözlemlenmektedir.	 Kamu	 gelir	 kalemlerinde	 ise	
toplam	vergi	gelirleri	toplam	üretim	oranı	sabit	kalmakla	birlikte	kamunun	vergi	kalemlerinin	
payları	konusunda	bir	tercih	değişikliği	ortaya	koyduğunun	da	tespiti	yapılmalıdır.	Buna	göre	
2001’den	 2008’e	 gelir	 ve	 kazanç	 üzerinden	 alınan	 vergilerde	 yaklaşık	 1.5	 puan,	 üretim	
üzerinden	alınan	vergilerde	ise	yaklaşık	3.5	puanlık	bir	düşüş	karşısında	temel	olarak	özellikle	
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2002-sonrası	 dönemde	 özel	 tüketim	 vergisinin	 yürürlüğe	 konması	 sonucunda	 tüketim	
üzerinden	 alınan	 vergilerde	 yaklaşık	 6.0	 puanlık	 bir	 artış	 gerçekleşmiştir.	 Yani	 bu	 dönemde	
devlet	 üretici	 sektörleri	 ve	 geliri	 GSYİH’e	 oranla	 daha	 az	 vergiye	 tabii	 tutarken	 dolaylı	
vergilerin	temel	kalemlerinden	olan	tüketici	vergilerinin	payını	artırmayı	tercih	etmiştir.		

Tablo	43.	Genel	Devlet	Gider	ve	Gelirleri,	GSYİH’e	Oranla	(2001-2008)	

GSYİH'e Oranla (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Genel Bütçe Harcamaları 46.23 42.99 39.38 35.61 33.20 31.44 30.93 30.12
    Faiz Dışı Harcamalar 24.41 24.40 23.06 22.38 23.71 23.95 25.23 25.27

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Genel Bütçe Gelirleri 31.05 28.55 28.17 28.78 31.77 30.54 30.02 29.24
     Vergi Gelirleri 23.18 21.64 23.00 23.49 24.87 24.91 24.83 24.23
          Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan  Vergiler 6.89 5.04 4.70 4.97 5.09 5.25 5.60 5.48
            Kurumlar Vergisi 2.32 2.23 2.64 2.46 2.51 2.02 2.23 2.44
            Tüketim Vergisi 3.41 3.12 2.99 3.08 2.93 2.88 2.73 2.42
            Özel Tüketim Vergisi 0.33 2.20 6.21 6.24 6.93 6.69 6.35 6.03
            İthalat Vergisi 3.23 3.53 3.55 4.08 4.20 4.61 4.30 4.32
			 		 			 		 		Üretim	Vergileri 7.02 5.50 2.90 2.65 3.21 3.46 3.61 3.54
      Vergi-Dışı Gelirler 7.87 6.91 5.17 5.29 6.89 5.63 5.19 5.00
Bütçe	Dengesi -15.18 -14.44 -11.21 -6.83 -1.44 -0.84 -2.23 -2.46
Faiz 	Dış ı	Denge 6.63 4.15 6.09 7.20 6.75 6.32 4.11 2.47

Toplam	kamu	Borç 	S toku/GSYİH 78.9 73.3 65.4 59.5 54.1 48.2 41.5
GSYİH	(Milyon	TL ),	yeni	s eri 240,224 350,476 454,781 559,033 648,932 758,391 843,178 950,144
GSYİH	(Milyon	TL ),	eski	seri 188,141 278,221 358,700 427,152 480,923 551,860 615,520 693,605 	

Kaynak:	Maliye	Bakanlığı	

Bu	tercih,	toplam	tüketim	üzerinde	yaklaşık	%	17	oranında	azaltıcı	etkiye	sahiptir.	Şekil	25,	bu	
tercih	 değişikliği	 şokunun	 toplam	 tüketim	 üzerindeki	 zamana	 yayılmış	 etkisini	
sergilemektedir.	 Tüketim	 üzerindeki	 vergilerin	 artması	 ile	 birlikte	 hanehalkları	 daha	 yüksek	
vergiler	 altında	 daha	 düşük	 düzeyde	 tüketim	 gerçekleştirmektedirler.	 Bununla	 birlikte,	
gelirleri	daha	çok	kamu	transferlerine	dayalı	emekliler,	 işsizler	gibi	hanehalkları	 için	gelirden	
toplanan	 vergiler	 üzerindeki	 bir	 azalmanın	 bir	 şey	 ifade	 ettiği	 söylenemez.	 Bu	 gruplar	 için	
hissedilecek	 etki	 daha	 çok	 tüketim	 vergisi	 payındaki	 artıştır.	 Bu	 nedenle	 farklı	 yaş	 ve	
sınıflardaki	hanehalkları	için	refah	etkisi	-%	20’lere	kadar	ulaşmaktadır.		

Şekil	25.	Vergi	Toplama	Tercihlerinde	Değişiklik:	Toplam	Tüketim	Etkisi		
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Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	
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2.	Alternatif	Kamu	Vergi	ve	Transfer	Politikaları	Düşünülebilir.	

Kamu	 vergi	 ve	 transfer	 politikaları	 faktör	 gelirleri	 üzerinden	 belirlenen	 birincil	 bölüşüm	
sonrasında	ekonomide	farklı	sınıflar	arasında	gelirin	yeniden	dağılımını	tesis	etmesi	nedeni	
ile	son	derece	önemlidir.	Bu	bölümde	kamunun	yeniden	dağılım	politikalarını	bu	çalışmanın	
EK	 I	 bölümünde	detayları	 verilen	SHM	çarpan	analizi	 ile	 incelemeye	 çalışacağız.	Öncelikle	
Tablo	44’de	2008	yılı	 itibariyle	 farklı	 sınıflar	altında	gruplanmış	kişi	 sayısı	 ve	her	grup	 için	
kişi	 başına	 düşen	 bağımlı	 sayısı	 (çalışmayan,	 işsiz	 ve	 emekliler	 hariç)	 verilmektedir.	 Buna	
göre	 toplam	 çalışanlar	 içerisinde	 %	 64.9	 ile	 en	 büyük	 paya	 sahip	 emekçiler	 için	 çalışan	
başına	 bağımlı	 kişi	 sayısı	 1.45’dir.	 Buna	 karşılık	 toplam	 çalışan	 nüfusun	%	 8’ini	 oluşturan	
nitelikli	emekçi	başına	bağımlı	kişi	sayısı	1.04	olarak	belirlenmiştir.	Köylü,	kapitalist	ve	kentli	
mülk	 sahipleri	 için	 bu	 oran	 daha	 yüksektir.	 Tablo	 44’deki	 dikkat	 çekici	 bir	 nokta	 işsiz	
bireylere	bağımlı	kişi	sayılarının	birin	üzerinde	olmasıdır.	Oranlara	bakıldığında	toplam	hane	
gelirinin	 daha	 düşük	 olduğu	 emekçilerin,	 işsizlerin	 ve	 emeklilerin	 oluşturduğu	 hanelerde	
daha	 fazla	 birey	 işgücü	 piyasasında	 yer	 almakta,	 toplam	 hanedeki	 bağlı	 bireylerin	
çalışanlara	oranı	daha	düşük	kalmaktadır.	Tablo	44,	aynı	zamanda	farklı	gelir	türleri	(ücret,	
transferler)	 üzerine	 oluşturulacak	 ikincil	 bölüşüm	 politikalarının	 etkileyeceği	 kişi	 sayısı	
hakkında	da	bilgi	vermektedir.	Örneğin	her	bir	emekliye	yapılan	transfer	aslında	ona	bağlı	
yaşayan	 bir	 kişiye	 daha	 yapılan	 transfer	 anlamına	 gelecektir.	 Bu	 bilgi	 gelir	 dağılımı	
politikaları	açısından	önemli	bir	bilgi	olarak	görülmektedir.		

	

Tablo	44.	Bireylerin	Sınıfsal	Yapısı,	Bağlılık	Oranı	

Bin Kişi
Toplam Çalışanlar 
içindeki Pay (%)

Toplam 
İçindeki 
Pay (%)

Toplam Bağlı 
Kişi Sayısı

Bağlılık Oranı, 
bağlı kişi

Bağlı sayısı 
dahil Toplam 
Nüfus İçindeki 
Pay

  Emekçi 13,200.00 64.82 43.87 19,100.00 1.45 46.68
  Nitelikli Emekçi 1,628.20 8.00 5.41 1,697.99 1.04 4.81
  Köylü 2,287.39 11.23 7.60 4,631.05 2.02 10.00
  Kapitalist 933.96 4.59 3.10 1,915.80 2.05 4.12
  Kentli Mülk Sahibi 2,313.63 11.36 7.69 4,141.25 1.79 9.33
TOPLAM 20,363.18 100.00 67.67 31,486.09 1.55 74.94

İşşsiz 3,334.98 11.08 4,254.75 1.28 10.97
Emekli 6,393.55 21.25 3,359.44 0.53 14.10

	

Kaynak:	TÜİK	verilerinden	kendi	hesaplamalarımız	

	

Tablo	 45	 ve	 Tablo	 46	 yine	 Türkiye	 ekonomisi	 2008	 makroekonomik	 genel	 görünümü	 için	
oluşturulmuş	 SHM’nin	 ilgili	 parçalarını	 sunmaktadır.	 Tablo	 45’den	 takip	 edilebileceği	 gibi	
emekçiler	 (ve	bağlı	olarak	emekçilerin	bakmakla	yükümlü	olduğu	kişiler)	 için	gelirinin	%	90’ı	
işgücü	 faktör	 ödemelerinden	 karşılanmakta,	 buna	 karşın	 diğer	 kalemler	 içerisinde	 kamu	
transferleri	 de	 önemli	 yer	 tutmaktadır.	 Nitelikli	 emekçiler	 için	 faktör	 geliri	 toplam	 gelirin	
yaklaşık	%	74’ünü	oluştururken	%	20’si	sermaye	geliri	olarak	belirlenmektedir.	Toplam	köylü,	
kapitalist	 ve	 kentli	 mülk	 sahibi	 sınıflar	 açısından	 ise	 en	 büyük	 gelir	 kalemi	 müteşebbis	
gelirlerinin	de	içinde	bulunduğu	sermaye	geliridir.	Kamu	iç	borç	faizi	ödemelerinin	2008’de	de	
hanehalkları	açısından	önem	teşkil	ettiği	de	ayrıca	anlaşılmaktadır.	Bununla	birlikte	emekliler	
ve	 işsizler	 açısından	 en	 kritik	 gelir	 kalemi	 kamu	 sosyal	 transferleri	 olarak	 gözlenmektedir.	
Tabloya	göre	örneğin,	ücretlerde	yapılacak	bir	iyileştirme	temel	olarak	13.2	milyon	emekçi	ve	
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emekçilere	 bağlı	 19.1	 milyon	 kişiyi	 etkileyecektir.	 Yine	 işsizlik	 transferlerindeki	 artış	 ya	 da	
işsizlik	transferinden	yararlanan	sayısının	artırılması	sadece	işsizleri	değil	ama	onlara	bağlı	4.3	
milyon	kişiyi	de	ilgilendirmektedir.		

Tablo	45.	Türkiye	Ekonomisi	SHM,	Hanehalkları	Gelir	Kaynakları	Dağılımı,	2008	(bin	TL)	

Hanehalkları Emek geliri Sermaye Geliri
Sosyal 
Güvenlik Tr.

Kamu İç Borç 
Faiz Tr.

Diğer Kamu 
Hanehalkı Tr. Toplam

Emekçi 142,267,938.08 0.00 7,885,864.85 2,000,756.41 570,294.86 152,724,854.20
Nitelikli Emekçi 68,271,804.16 18,432,144.19 3,863,388.85 1,512,417.47 322,170.34 92,401,925.01
Köylü 0.00 114,385,377.65 8,170,670.62 1,880,561.13 698,918.08 125,135,527.47
Kapitalist 0.00 266,800,460.57 9,521,222.95 19,410,008.93 337,037.30 296,068,729.75
Kentli Mülk Sahibi 737,483.97 235,207,117.01 6,097,900.27 18,303,358.57 360,914.48 260,706,774.30
İşşsiz 0.00 0.00 1,288,625.49 783,975.50 3,888,774.75 5,961,375.73
Emekli 0.00 0.00 59,831,414.81 2,694,786.46 547,270.56 63,073,471.83

Hanehalkları Emek geliri Sermaye Geliri
Sosyal 
Güvenlik Tr.

Kamu İç Borç 
Faiz Tr.

Diğer Kamu 
Hanehalkı Tr. Toplam

Emekçi 93.15 0.00 5.16 1.31 0.37 100.00
Nitelikli Emekçi 73.89 19.95 4.18 1.64 0.35 100.00
Köylü 0.00 91.41 6.53 1.50 0.56 100.00
Kapitalist 0.00 90.11 3.22 6.56 0.11 100.00
Kentli Mülk Sahibi 0.28 90.22 2.34 7.02 0.14 100.00
İşşsiz 0.00 0.00 21.62 13.15 65.23 100.00
Emekli 0.00 0.00 94.86 4.27 0.87 100.00

Transferler

Transferler
Toplam Gelir İçerisindeki Pay (%)

	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	

	

Tablo	46	 ise	gelirlerinin	harcamalar	 cinsinden	ayrışımını	 vermektedir.	 Tablodan	 izleneceği	
üzere	 emekçi	 kesimler	 toplam	 gelirlerinin	 yaklaşık	 %	 8.0’ini	 tarımsal	 ürün	 tüketimine	
ayırırken	 bu	 grubun	 toplam	 harcamalarının	 içerisinde	 sanayi	 ve	 hizmetler	 önemli	 yer	
tutmaktadır.	 Böylece	 gelir	 vergisi	 kalemi	 de	 düştüğünde	 emekçi	 kesimler	 için	 toplam	
gelirleri	 içerisinde	 tasarruf	 payı	 %	 7.0	 civarında	 seyretmektedir.	 Buna	 karşın,	 örneğin	
nitelikli	 emekçiler	 açısından	 toplam	 tüketim	 harcamalarının	 payı	 %	 60.0	 düzeyinde	
gerçekleşmekte,	bu	kesimler	için	tasarruf	payı	%	30’ların	üzerine	çıkabilmektedir.		

Gelir	dağılımında	en	büyük	payı	kapitalistler	almakta,	bu	grup	toplam	gelirlerinin	yaklaşık	%	
10’unu	vergi	olarak	vermekte,	grup	için	tasarrufun	toplam	gelir	içerisindeki	payı	da	%	16.0	
civarında	oluşmaktadır.		

İssizler	 tüm	 hanehalkları	 içerisinde	 buradaki	 sınıflandırmaya	 göre	 tasarruf	 açığı	 veren	 bir	
grup	 olarak	 gözlemlenmektedir.	 Bu	 grup	 için	 tüketimin	 sektörel	 dağılımı	 da	 oldukça	
çarpıcıdır:	 işsizler	 için	minimum	yaşam	koşullarını	destekleyebilecek	tüketim	dağılımı	daha	
çok	tarım	ürünü	ve	daha	az	sanayi	ve	hizmetler	ürünü	ağırlıklıdır.				

İkincil	bölüşüm	açısından	bu	bölümde	sergilenen	adaletsiz	vergi	yükünün	farklı	sınıflardaki	
izdüşümü	de	bu	tablolarda	yer	almaktadır.	Toplam	gelirden	en	büyük	payı	alan	kapitalist	ve	
kenti	 mülk	 sahibi	 ve	 bu	 gelir	 sahiplerine	 bağlı	 kişilerin	 toplam	 nüfus	 içerisindeki	 payları	
sırası	 ile	 4.1	 ve	 9.3’dür.	 Dolayısı	 ile	 gelir	 düzeyleri	 toplam	 gelirden	 aldıkları	 pay	 %	 16.9,	
toplam	 nüfus	 içerisindeki	 payı	 ise	 %	 46.7	 olan	 emekçiler	 ile	 karşılaştırıldığında	 çok	 daha	
yüksektir.	Buna	rağmen	gerek	kapitalizm	gerekse	kentli	mülk	sahibi	sınıfların	kendi	toplam	
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gelirleri	 içerisindeki	 gelir	 vergisi	 payı	 ile	 emekçilerin	 ödediği	 gelir	 vergisi	 payı	 arasında	
sadece	 5	 puanlık	 bir	 fark	 vardır.	 Gelir	 düzey	 ve	 kaynağa	 göre	 ayrıştırılmamış	 ya	 da	
aşamalandırılmamış	gelir	vergisi	oranları	daha	zengin	kesimlerden	vergi	toplamamayı	tercih	
etmenin	bir	yansımasıdır.			

Tablo	45	ve	Tablo	46’den	yararlanılarak	oluşturulan	ve	detaylı	olarak	EK	I’de	sunulan	SHM	
çarpan	 tablosu	vergi	 ve	 transfer	politikalarının	hanehalkları	üzerindeki	etkileri	 ile	beraber	
ekonominin	geneli	üzerindeki	etkilerini	belirlemeye	yardımcı	olmaktadır.			

Tablo	46.		Türkiye	Ekonomisi	SHM,	2008	Hanehalkları:	Tüketim,	Tasarruf,	Vergiler	(%		Pay)	

Emekçi Nitelikli Emekçi Köylü Kapitalist Kentli Mülk Sahibi İşşsiz Emekli Toplam (bin TL)
Tüketim
    Tarım 7.78 5.22 7.42 4.14 4.01 74.16 19.13 58,219,413
    Enerji 3.74 2.73 1.85 2.23 1.60 35.37 8.26 25,633,262
    Hizmetler 47.55 35.40 41.37 43.69 41.54 66.44 25.38 364,616,164
    Sanayi 28.79 18.49 23.00 22.64 26.35 37.52 25.77 215,475,412

Vergiler
    Gelir Vergisi 5.54 5.60 6.10 6.27 6.18 0.00 0.00 48,886,304
    Mülkiyet ve Sermaye Vergileri 0.00 1.08 5.54 5.57 5.72 0.00 0.00 33,274,363

Tasarruf 6.59 31.49 14.73 15.47 14.62 -113.49 21.46 132,529,838
Toplam Gelir 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 878,634,756

Bilgi İçin:
    Tasarruf Oranı (%) 6.59 31.49 14.73 15.47 14.62 -113.49 21.46 15.08
    Vergiler/Toplam Gelir (%) 5.54 6.68 11.64 11.83 11.89 0.00 0.00 9.35
    Gelir Dağılımı Pay (%) 16.88 10.18 12.32 28.00 25.12 0.49 7.01 100.00 	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	

	

Tablo	 47’den	 gelir	 vergisi	 kalemleri	 incelendiğinde	 Türkiye	 ekonomisi	 için	 gelir	 vergisinin	
sınıfsal	yapı	gözetmediği,	daha	düşük	gelir	grupları	için	de	daha	yüksek	gelir	grupları	için	de	
sabit	bir	vergi	yükü	olduğu	 izlenimi	bir	kez	daha	vurgulanmaktadır.	Türk-İş	verilerine	göre	
formel	 kesimde	en	düşük	ücret	 olan	 asgari	 ücretle	 çalışanlar,	 yıl	 boyunca	 yaklaşık	 3	 aylık	
ücretlerinin	karşılığını	bulan	vergi	yükü	ve	sigorta	kesintisi	ile	karşı	karşıya	kalmaktadırlar.				

Bu	 tespit	 ışığında	belirli	 sınıflar	 için	dolaysız	vergilerdeki	artışın	ekonomiye	olan	etkilerine	
bakalım:	Tablo	45	ve	Tablo	46’dan	yola	çıkarak	kapitalist	ve	kentli	mülk	sahibi	sınıflar	 için	
sermaye	 kazançlarından	 kaynaklı	 gelir	 vergisinin	 5	 puan	 artması	 durumunda	 bu	 vergi	
kaleminde	 yaklaşık	%	 43.1’luk	 (23.3	milyar	 TL,	 toplam	 vergi	 gelirlerinin	%	 8.7’si)	 bir	 artış	
ortaya	çıkacaktır	 (Bu	sınıflar	toplam	gelir	açısından	da	görece	yüksek	gelirli	sınıflar	olduğu	
için	 aşamalı	 bir	 vergilendirme	 ile	 de	 benzer	 bir	 etki	 elde	 etmek	 mümkündür).	 EK	 I’de	
sunulan	 Tablonun	 kapitalist	 ve	 kentli	mülk	 sahibi	 sütunlarının	 takibi	 ile	 bu	 vergi	 artışının	
ekonominin	 üretici	 ve	 tüketici	 sektörleri	 üzerindeki	 etkisini	 incelemek	mümkündür.	 Buna	
göre	 sadece	 sermaye	 kazançlarından	 kaynaklı	 gelir	 vergisini	 (kapitalist	 ve	 kentli	 mülk	
sahipleri	 için)	 artırmanın	 negatif	 etkileri	 öncelikle	 bu	 sınıfların	 harcanabilir	 gelirinde	 ve	
tüketim	taleplerinde	negatif	etki	olarak	ortaya	çıkacak,	bu	negatif	etki	ekonominin	üretici	
sektörlerine	ve	faktör	gelirlerine	de	yansıyacaktır.	Örneğin	ekonomide	talep	daralmasından	
kaynaklı	üretici	sektörlerde	toplam	talepte	%	2.3	oranında	bir	azalma	ortaya	çıkabilecektir.	
Üretim	 azaldığında	 ise	 toplam	 emek	 ve	 sermaye	 gelirlerinde	 %	 2.0	 civarında	 bir	 düşüş	
beklenebilir.	 Dolayısı	 ile	 emek	 gelirine	 bağımlı	 çalışan	 sınıfların	 da	 gelirlerinde	 düşüşler	
olabilecektir.	 Ekonomideki	 talep	 daralmasının	 etkisi	 ile	 azalan	 üretim	 ve	 gelirler	 de	
kamunun	vergi	gelirlerinde	bir	miktar	düşüşe	yol	açabilir.		

Bu	nedenle	asıl	mesele	bu	vergi	artırımı	sonucunda	elde	edilen	toplam	gelir	vergilerinin	%	
8.7’sine	ulaşan	bu	ekstra	kamu	gelir	 kaleminin	ne	şekilde	ve	hangi	 sınıflara	harcandığıdır.	
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Örneğin	bu	ekstra	vergi	emeklilere	emekli	maaşları	artışı	ile	transfer	olarak	aktarılabilir.	Bu	
durumda	 kapitalist	 ve	 kentli	 mülk	 sahibi	 sınıfların	 gelirlerinde	 azalma	 ve	 bu	 azalmanın	
etkisi,	 bir	 yandan	 ise	 emeklilerin	 gelirlerinde	 artış	 ve	 bu	 artışın	 ekonomiye	 etkisinin	 bir	
arada	ele	alındığı	bir	 tablo	ortaya	çıkacaktır.	Bu	vergi	ve	transfer	politikasının	ekonominin	
üretici	sektörlerine	net	etkisi	küçük	de	olsa	pozitiftir	(Tablo	47).	Bu	pozitif	etki	genel	olarak	
tarım	ve	enerji	sektörleri	kaynaklıdır.	Bununla	birlikte	kamunun	toplam	vergi	gelirlerinde	%	
0.5	 oranında	 bir	 azalma,	 özellikle	 hizmetler	 sektöründe	 üretim	 azalmasından	 kaynaklı	
istihdam	 talebinde	 ve	 sosyal	 güvenlik	 paylarında	 da	 çok	 az	 da	 olsa	 negatif	 etkiler	 ortaya	
çıkabilecektir.	Toplam	emek	geliri	sabit	kalırken	toplam	sermaye	gelirinde	ise	hafif	bir	artış	
görülebilir.	Sonuçta	makroekonomi	böylesi	bir	politikadan	negatif	etkilenmiş	görünmezken	
emeklilerin	durumunda	ciddi	bir	iyileşme	meydana	gelecek,	gelir	dağılımı	eşitsizliğini	bozma	
yolunda	bir	yol	kat	edilmiş	olacaktır.	

Tablo	47.	Vergi	ve	Transfer	Politikaları	Etkileri	(%		Değişim)	

Tarım Enerji Hizmetler Sanayi Emek Sermaye Emekçi
Nitelikli 
Emekçi Köylü Kapitalist

Kentli Mülk 
Sahibi İşşsiz Emekli

Sermaye Kaynaklı Kazançlar 
Gelir Vergisi Artırımı -2.27 -2.49 -2.66 -2.00 -1.84 -2.20 -2.45 -2.26 -2.24 -7.04 -7.26 0.00 0.00

Emeklilere Transferlerde %33-
40 Oranında Artış 4.69 4.08 2.29 2.10 1.83 2.36 2.44 2.28 2.40 2.39 2.42 0.00 37.89

Net Etki 2.42 1.59 -0.37 0.11 -0.01 0.16 -0.01 0.02 0.16 -4.65 -4.84 0.00 37.89

İşsizlik Fonunun Etkin 
Kullanımı 2.63 2.35 1.02 0.78 0.82 1.11 1.09 1.03 1.13 1.12 1.14 90.37 0.00

Tam İstihdam, Emek ve 
Sermaye Gelirleri Etkisi

SGK İşveren Primi Hariç 0.80 0.75 0.40 0.35 0.32 0.41 14.29 0.39 0.42 -3.87 -3.95 0.00 0.00
SGK İşveren Primi Dahil -1.27 -1.53 -2.03 -1.48 -1.37 -1.61 12.05 -1.67 -1.63 -10.35 -10.55 0.00 0.00
SGK Primleri Emekçiye 
Transfer 1.63 1.52 0.82 0.71 0.65 0.84 29.14 0.80 0.85 -7.88 -8.04 0.00 0.00

Toplam Üretim Faktör Gelirleri Sınıf Gelirleri

	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	

	

3.	Tam	İstihdam	Olsa	Ne	Olur?	İşsizlerin	sanayi	ve	hizmetler	sektöründe	ortalama	
ücret	 üzerinden	 istihdam	 edildiklerini	 düşünsek	 de	 sonuç,	 ekonominin	 çökmesi	
düzeyinden	 oldukça	 uzaktır.	 Bu	 durum	 Türkiye’de	 sermayenin	 istihdam	
yaratmamasının	 ardında	 yatan	 nedenin	 yüksek	 kar	 oranlarını	 korumaya	 devam	
etmeye	çalışmasının	göstergesidir.		

Bir	an	için	doğal	işsizlik,	yapısal	işsizlik	gibi	tanımları	bir	tarafa	bırakıp	imkansız	görünen	bir	
durumu,	 ekonomideki	 tüm	 işsizlerin	 istihdam	 edildiği	 noktayı	 düşünsek?	 Bu	 durumda	
makroekonomik	etkiler	ve	gelir	dağılımı	nasıl	şekillenecektir?	Makroekonomik	görünüm	ve	
etki	 analizi	 için	 kullandığımız	 2008	 yılı	 verileri	 bu	 yılda	 istihdam	 edilen	 21,194	 bin	 kişiye	
karşılık	2,611	bin	kişinin	 işsiz	olduğunu	belirtmektedir.	 İşsizlerin	 istihdam	payları	oranında	
sanayi	 ve	 hizmetler	 sektörlerindeki	 istihdamlarının	 ekonomiye,	 birincil	 bölüşüme	 ve	 gelir	
dağılımına	etkileri	 nasıl	 olacaktır?	 Tablo	48	bu	durumda	birincil	 bölüşüme	neler	 olacağını	
sergilemektedir.	Ekonomideki	 işsizler	 sektörlerin	 istihdam	payları	 ile	orantılı	olarak	 sanayi	
ve	hizmetler	arasında	paylaştırıldığında	sanayi	için	toplam	889	bin,	hizmetler	sektöründe	de	
toplam	 1,722	 bin	 yeni	 istihdam	 yaratılmış	 olacaktır.	 Bu	 durumda	 örneğin	 yeni	 istihdam	
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edilenlerin	 asgari	 ücret	 üzerinden	 (SGK	 işveren	 primi	 dahil	 olmak	 üzere)	 işgücü	 maliyeti	
hesaplanıp	 bu	 miktar	 işletme	 artığından	 düşüldüğünde	 ortaya	 çıkan	 tablo	 sanayi	
sektöründe	 toplam	 faktör	 ödemeleri	 içerisinde	 emeğin	 payında	 5	 puanlık	 bir	 artış	
olacağıdır.	 Bu	 artış	 hizmetler	 sektöründe	 yaklaşık	 4	 puandır.	 Böylece	 sanayi	 sektöründe	
işgücü	 maliyetinin	 payı	 %	 47’e	 çıkmış	 olacaktır.	 Bu	 oranlar	 altında	 dahi	 katma	 değerin	
emek/sermaye	arasındaki	bölüşümde	emeğin	payı	hala	pek	çok	OECD	ülkesinin	çok	altında	
kalmış	olacaktır.		

Tablo	48.	Türkiye	Sosyal	Hesaplar	Matrisi,	2008:	Tam	İstihdam	Analizi	

Tarım Enerji Hizmetler Sanayi

Tarım 22,052,998 119,124 7,223,057 60,229,656

Enerji 3,671,809 49,183,657 31,810,281 23,245,734

Hizmetler 11,960,988 7,668,147 225,422,080 123,409,053

Sanayi 13,509,632 5,161,299 91,780,605 317,107,698

Üretim Faktörü İşgücüne Yapılan Ödemeler 12,821,258 7,752,206 143,479,956 70,906,018
İş letme Artığı 78,850,353 20,558,590 355,526,024 116,293,372

Sosyal Güvenlik Primleri 2,377,814 1,437,714 26,609,605 13,150,138
Üretim Üzerindeki Net Vergiler 1,733,967 587,070 5,699,795 2,760,561

Toplam Üretim Değeri 154,093,646 95,771,438 937,191,589 757,033,396

Toplam Katma Değer 102,898,218 33,639,210 580,955,567 233,041,255
  
Bilgi İçin:
Toplam Faktör Ödemelerinde Pay* (%)
     Emek 16.16 30.89 32.36 41.95
     Sermaye 83.84 69.11 67.64 58.05

İstihdam (milyon kişi) 5,016 91 10,611 5,476
    İşşsizlerin Dağılımı 1722 889

Toplam İşgücü Maliyeti (Ortalama Ücret Üzerinden) 197,695,942 97,698,888
Toplam İşgücü Maliyeti (Asgari Ücret Üzerinden ) 190,213,227 94,346,841

Toplam Faktör Ödemelerinde Pay* (%), Ortalama Ücret Üzerinden
     Emek 37.6 48.8
     Sermaye 62.4 51.2

Toplam Faktör Ödemelerinde Pay* (%), Asgari Ücret Üzerinden
     Emek 36.19 47.09
     Sermaye 63.81 52.91

Toplam Faktör Ödemelerinde Pay* (%), Tam İstihdam Kayıt Altı
     Emek 72.02 137.98
     Sermaye 27.98 -37.98

* İşveren SGK prim dahil

ÜRETİCİ SEKTÖRLER

A
ra M

al K
ullanım

ı

	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	

Bu	 durumda	 gelir	 dağılımı	 nasıl	 etkilenecektir?	 Tablo	 47’nin	 son	 3	 satırı	 bu	 soruya	 cevap	
vermeye	 çalışmaktadır.	 İlk	 satır	 tam	 istihdam	 durumunda	 yeni	 istihdam	 edilenlerden	 SGK	
işveren	priminin	alınmadığı	durumu	göstermektedir.	Bu	durumda	emekçilerin	gelirleri	%	14.3	
oranında	 artarken	 kapitalist	 ve	 sermaye	 geliri	 olan	 kentli	 mülk	 sahiplerinin	 gelirlerinde	 %	
4.0’ler	 civarında	 bir	 azalma	 beklenebilir.	 Bu	 durum,	 gelir	 dağılımında	 emekçiler	 lehine	
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sonuçlar	 doğuracak	 aynı	 zamanda	 ekonominin	 üretici	 sektörlerinde	 de	 bir	 daralmaya	 yol	
açmayacaktır.		

Yeni	istihdam	edilenler	için	SGK	işveren	payının	da	toplandığı	ancak	ek	bir	transfer	harcaması	
geçekleşmediği	 durumda	 ise	 sermaye	 kazançlarındaki	 düşüş	 toplamda	 %	 10’ların	 üzerinde	
gerçekleşebilecektir.	 Bu	 durumda	 gerek	 toplam	 vergilerde	 gerekse	 üretim	 sektörlerinde	
önemli	 düşüşler	 görülebilir.	 Bununla	 birlikte	 kamu	 ek	 vergi	 gelirini	 gelir	 dağılımını	 düzeltici	
amaçlarla	 kullanabildiği	 ve	 hanehalklarına	 transfer	 gerçekleştirebildiği	 ölçüde	 talep	
tarafındaki	negatif	etkiyi	azaltma	yolları	bulabilecektir.	Tablo’nun	son	satırı	bu	durumu	ifade	
etmektedir.	

	

4.Vergi	tabanı	genişletilmelidir.	

1980’den	 bu	 yana,	 Türkiye’nin	 yeni	 liberalizmle	 imtihanı	 sırasında,	 kamu	maliyesinin	 vergi	
ayağı	 sürekli	 olarak	ulusal	 sermaye	birikimini	 destekleyecek,	 onun	 küresel	 sermaye	birikimi	
ile	 uyumunu	 kolaylaştıracak	 bir	 biçimde	 düzenlenmiştir.	 Bu	 düzenlemeler	 sermayeye	
doğrudan	 ve	 dolaylı	 aktarım	mekanizmalarını	 kurumsallaştırmış,	 ve	 hatta	 yaygınlaştırmıştır.	
Aslında	tüm	düzenlemeler	sermayenin	olabildiğince	az	vergi	ödemesine	yöneliktir.	Dolayısı	ile	
vergi	tabanının	genişletilmesine	yönelik	her	adım	aslında	işleyen	süreci	tersine	çevir(ebil)mek	
iradesini	göstermek	durumundadır.	Vergi	tabanı	genişletmesinde	neyin	beklendiği	önemlidir.	
Eğer	 temel	 amaç	 kamu	 gelirlerini	 arttırmak	 ise	 temel	 hedef	 sermayeye	 yönelik	 temel	
doğrudan	 ve	 dolaylı	 aktarım	 mekanizmalarının	 yerine	 daha	 hakkaniyetli	 mekanizmaların	
ikame	 edilmesi	 gerekmektedir.	 Vergi	 literatüründe	 istisna	 ve	 muafiyet	 diye	 adlandırılan	
indirimler	 ve	 vergi	 yükünden	 kurtaran	 işlemlerin	 yeniden	 kurgulanması,	 hem	 de	 emekçiler	
lehine	yeniden	düzenlenmesi	gerekmektedir.	Dolayısı	ile	vergi	tabanını	genişletmenin	yolu	sık	
sık	 çıkarılan	 vergi	 afları	 olamaz;	 bu	 konuda	 karı	 giderek	 artan	 her	 türden	 sermayeye	 bol	
keseden	yapılan	aktarımların	durdurulması	en	uygun	çözümdür.		

5.Vergi	denetimi	tekrar	düzenlenmelidir.	

Yeni	 liberal	 reformlar	 devletin	 sermaye	 ile	 kurduğu	 ilişkiyi	 de	 yeniden	 düzenlemiştir.	 Bu	
reformlar	sermaye	için	giderek	kontrolsüzleşen	bir	ortam	yaratmış,	sermaye	üzerindeki	baskı	
hafifletilmiştir.	 Bu	 hafifletme	 kurumsal	 düzeyde	 de	 ortaya	 çıkmış,	 özellikle	 sermayenin	
gelirlerini	 kontrol	 eden	 birimler	 giderek	 işlevsizleşmiş	 ve	 boyutları	 küçültülmüştür.	 Örneğin	
2010	 yılında	 vergi	 denetimiyle	 ilgili	 tüm	 kurumlarda	 çalışan	 vergi	 denetmeni	 sayısı	 3600	
civarındadır;	bunun	yanında	5500	civarında	da	boş	kadro	vardır.	Tüm	Türkiye	için	3600	vergi	
denetmeninin	 kesinlikle	 yetmeyeceği	 açıktır.	 Yapılması	 gereken	 öncelikle	 vergi	
denetmenlerinin	sayısını	arttırmak	ve	yeni	kadrolar	ihdas	etmektir.		

6.	 İşçi	 sınıfı	 gelirini	 tüm	 yıl	 brüt	 olarak	 almalı,	 vergi	 ödeme	 döneminde	 bunu	 toplamak	
kamu	otoritesinin	görevi	olmalıdır.		

a. Ücretliler	patrondan	gelirlerini	net	ücret	olarak	almakta	ve	onların	kamuya	ödemesi	
gereken	 vergi	 ve	 sigorta	 payları	 patronlarına	 kamuya	 ödenmek	 üzere	 emanet	
bırakılmaktadır.	

b. Patron	 bu	 emaneti	 kamuya	 ödemediğinde	 sıklıkla	 çıkarılan	 aflarla	 hırsızlığı	
ödüllendirilmektedir.	Çünkü	emaneti	teslim	etmeyen	af	edilmektedir.	
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c. Gelirini	 eline	 alamayan	 işçi	 devlete	 vergi	 ödediğinin	 gerçekte	 “farkında”	 bile	
değildir.Oysa	 ücretini	 brüt	 alıp	 31	 aralık	 günü	 gelirinin	 %30-35’ini	 vergi	 dairesine	
sigortaya	yatırmak	zorunda	olan	işçinin	devleti	“baba”	görmesi	oldukça	zorlaşır.	

d. Yasalar	 karşısında	 eşitlik	 esas	 ise	 patronlar	 gelirlerini	 1,5	 yıl	 brüt	 olarak	
kullanabilmekte	ama	ücretliler	hiç	kullanamamaktadır	

e. Zımni	olarak	patronlar	güvenilir,	 işçi	 sınıfı	vergisini	ödemez	yani	“güvenilmez”	kabul	
edilmektedir.	

	

7.	TÜİK	 istatistikleri	bölüşümü	ve	gelir	dağılımını	gösteren	bilgileri	 içermeli,	örgütün	 içine	
örgütlü	işçi	sınıfından	temsilciler	yerleştirilmelidir.		

TÜİK	istatistikleri	bölüşüme	ve	sınıfsal	gelir	dağılımına	yönelik	bilgi	içermemektedir.	Buradaki	
ihmal	 kast	 düzeyine	 yakındır.	 Gelir	 dağılımı	 ile	 ilgili	 bilgiler	 daha	 çok	 toplumsal	 kimliği	
olmayan	 ve	 elde	 edilen	 gelire	 göre	 ayrımlandırılan	 gruplar	 arasındaki	 bölüşüm	 ile	 ilgilidir.	
Ancak	 bu	 bilgi	 özellikle	 toplumun	 çalışan	 sınıfların	 incelenmesi	 ve	 onlara	 ilişkin	 politikalar	
üretme	konusunda	 işlevsizdir.	TÜİK	Türkiye’de	paylaşım	meselesinin	hakkaniyetli	bir	 şekilde	
çözümlenmesi	için	gerekli	bilgilerin	kontrolüne	sahip	bir	kurum	olması	nedeniyle,	hem	bilgiyi	
kategorize	 etme	 hem	 toplama	 işlevini	 yerine	 getirirken	 örgütlü	 işçi	 taleplerinin	 sesini	
duyurabileceği	şekilde	yeniden	örgütlenmeli,	bu	bağlamda	da	işçi	temsilcilerinin	sürece	dahil	
olmaları	sağlanmalıdır.		

8.	Sosyal	yardımlar,	bir	lütuf	ya	da	bir	sadaka	olarak	değil	sosyal	yurttaşlığa	dayalı	bir	hak	
olarak	uygulanmalıdır.	

Devlet	sosyal	yardımları	hak	statüsünde	tanımalıdır.	Sadaka	değil	hak	olarak	sosyal	yardımlar	
için	 ise	 Sosyal	 Yardımlaşma	 ve	Dayanışma	Genel	Müdürlüğü’nün	 yapısı,	 yönetimi	 ve	 işleyişi	
yeniden	oluşturulmalıdır.		

Sosyal	 Yardımlaşma	 ve	 Dayanışma	 Genel	 Müdürlüğü’nün	 ürettiği	 hizmetler	 yurttaşlık	
esasında	 ayrım	 gözetmeksizin	 verilebilecek	 şekilde	 düzenlenmelidir.	 Sosyal	 Yardımlaşma	 ve	
Dayanışma	Genel	Müdürlüğü’nün	ürettiği	hizmetler	 yurttaşlık	esasında	ayrım	gözetmeksizin	
verilebilecek	 şekilde	 düzenlenmelidir.	 Yardımlar	 piyasaların	 işleyişini	 kolaylaştırma	
hedefinden	uzaklaştırılarak	emeğin	yeniden	üretimi	esasında	düşünülmelidir.		

	 	 a.	Anayasal	güvence	

Sağlık,	 eğitim,	 barınma,	 emeklilik,	 çalışma	 gibi	 temel	 ihtiyaçlara	 eşit	 koşullarda	
ulaşabilme	 hakkı	 kolektif	 bir	 haktır.	 Çalışanların,	 çalışanlardan	 olmak	 nedeniyle	
serbest	 piyasa	 düzenine	 karşı	 ileri	 sürebilecekleri	 ve	 devlet	 dolayımı	 ile	
gerçekleştirilmesi	 (korunması)	 gereken	 menfaate	 denk	 gelen	 bu	 haklar	 devletin	
pozitif	müdahalesini	gerektirirler.	Devletin	aktif	müdahalesinin	sınırları	 tercih	edilen	
iktisadi	 politikalarla	 doğrudan	 ilişkilidir.	 Bir	 başka	 deyişle	 emek	 cephesinin	 iktisadi	
menfaati	 onun	 kendi	 kolektif	 haklarının	 gerçekleştirilmesini	 talep	 edebilme	
kapasitesiyle	 ilişkilidir;	 en	 baştan	 siyasidir.	 Devletin	 aktif	 müdahalesi	 devletin	
imkanları	 ile	 sınırlıdır.	 Ancak	 imkan	 denilen	 şey	 nedir?	 Banka	 kurtarma	
operasyonlarına,	vergi	aflarına,	 lüzumsuz	 ihalelere	kaynak	aktarma	 imkanı	bulan	bir	
devletin	yaşamın	yeniden	üretilmesi	için	gerekli	olan	harcama	karşısında	imkanım	yok	
demesinin	 anlamı	 nedir?	 Bu	 bağlamda	 anayasada	 belirtilen	 kolektif	 hakların	
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gerçekleştirilmesine	yönelik	 katılımcı	 taleplerin	nasıl	 somutlaştırılacağını	 ve	devletin	
aktif	müdahalesinin	koşullarını	yeniden	düşünmek	gerekmektedir.	

	 	 b.	Örgütlenme	

Örgütlenme,	 çalışanların,	 ilgili	 hizmetin	 üretim	 ve	 tüketiminde	 aktif	 olarak	
katılmalarına	imkan	verecek	şekilde	ele	düşünülmelidir.	Bir	başka	deyişle,	ihtiyaçların	
ve	sıkıntıların	sahibi	olanların	kendi	sorunlarına	çözüm	önerebilme	hak	ve	becerileri,	
merkezi	 yönetimin	 kaynak	 tahsis	 mekanizmaları	 ve	 eyleme	 gücü	 ile	 bir	 araya	
getirilebilmelidir.	 Böyle	 bir	 strateji	 ne	 merkeziyetçilik	 ne	 de	 adem-i	 merkeziyetçilik	
esasında	gerçekleştirilemez.	Merkezi	örgütlerin	hizmet	 sundukları	 kimselerin	hizmet	
sunumunda	 etkin	 hale	 getirilmesini	 olası	 kılacak	 türden	 bir	 demokratik	 katılım	
gerektirir.	Bu	bağlamda	hizmeti	sunanlar	ve	tüketenler	arasındaki	ayrım	aşındırılmalı,	
kolektif	 bir	 hizmetin	 ifasında	 bir	 araya	 gelerek	 eyleyen	 çevrelere	 devletin	 katkısı	
sağlanmalı,	 ancak	 devlet	 faaliyeti	 bununla	 sınırlı	 bırakılmamalıdır.	 Sorunların	
saptanması	 ve	 olası	 çözümleri,	 kamunun	 kaynaklarının	 ne	 olduğu	 ve	 nasıl	 tahsis	
edileceği	 gibi	 gündelik	 ve	 idari	 sorunlar	 iç	 içe	 geçirilerek	 tartışılabilmeli,	 böyle	 bir	
kamusallığı	 sağlayacak	 düzenlemeler	 ve	 buradaki	 kararları	 devlet	 iktidarına	 tahvil	
edebilecek	örgütlenmeler	düşünülebilmelidir.		
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VI.	

Sosyal	Güvenlik	ve	Sağlık	Sistemi	

Emek	için	savunulması	gereken,	herkese	sağlık	ve	güvenli	gelecek	için	yurttaşın	sosyal	
haklarının	(sağlık	ve	sosyal	güvenlik	hakkı)	tanınması	ve	müdahaleci	sosyal	devlettir.	

	

NE	OLUYOR?	

1.	 Sosyal	 güvenlik	 ve	 sağlık	 alanında	devletten	piyasaya	 doğru	bir	 yöneliş	 vardır.	Devlet,	
sosyal	güvenlik	ve	sağlık	alanından	tümüyle	çekilmektedir.		

a.	 Devletten	 piyasaya	 yöneliş	 açısından	 baktığımızda;	 son	 yıllarda	 Türkiye’de	 piyasanın	
yaşamın	her	alanına	nüfuz	ettiğini	saptayarak	işe	başlayabiliriz.	Bu	bağlamda	yalnızca	iktisadi	
yaşam	 değil;	 özel	 yaşamlar	 ve	 hatta	 akademinin	 kendisi	 bir	 piyasaya	 dönüştürülmek	
istenmektedir	(O’Neill,	2001).	Piyasa,	özgür	insanın,	özgürce	mal	ve	hizmet	değiş-tokuş	ettiği	
ve	hiçbir	müdahaleye	maruz	kalmadığı	bir	alandır.	Dolayısıyla,	piyasada,	özgür	insan,	devletin	
hiçbir	müdahalesine	maruz	 kalmadan	 kendi	 çıkarlarını	maksimize	 etmeye	 çalışırken	 genelin	
de	 çıkarlarını	 maksimize	 eder.	 Çatışan	 tarafların	 çıkarlarını	 üzerinde	 arabulucu	 rolü	 olan	
devletin	 tasfiyesi,	 piyasaya	 yöneliş	 sosyal	 güvenlik	 için	 iki	 noktada	 çok	 önemlidir:	 Emek	
piyasalarının	 devlet	müdahalesinden	 arındırılması	 ve	 “piyasa”	 gibi	 piyasaya	 dönüştürülmesi	
ve	 devletin	 sorumluluğunda	 olan	 sağlık,	 emeklilik,	 eğitim	 gibi	 kamusal	 hizmetlerin	 piyasaya	
devredilmesi.		

	 	

b.	 İkinci	 olarak,	 Türkiye’de,	 1980’ler	 sonrası	 piyasanın	 erdeminin	 sürekli	 yinelendiği	 bir	
ortamda,	kamu	hizmeti	olan	eğitim,	sağlık	ve	emeklilik	gibi	sosyal	güvenlik	konularının	piyasa	
güçlerine	devredilme	çabalarını	saptamak	mümkündür.	Anılan	kamu	hizmetlerinin	metalaşma	
sürecine	 girmesi	 doğrudan	 emeğin	 yeniden	 üretimin	 koşullarını	 kötüleştirmektedir.	 Refah	
hizmetlerinin	temel	özelliği	“meta-dışı”na	çıkartılmış	hizmetler	olarak	tanımlanabilir	 (Jessop,	
2002).	 Bir	 hizmete	 kamusal	 olma	özelliği	 veren,	 söz	 konusu	hizmetin	 sermayenin	 kullandığı	
kar/zarar	 hesabı	 ve	 etkinlik/verimlilik	 oranlarının	 dışında	 kalmasıdır.	 Son	 yıllarda	 ise	 dünya	
genelinde	 ve	 Türkiye	 özelinde,	 kamusal	 hizmetlerin	 “meta-dışı”	 olma	 ve	 bir	 anlamda	 “hak”	
olma	özelliğinin	ortadan	 kaldırıldığını	 ve	 “metalaşarak”	piyasada	 işlem	görmeye	başladığına	
tanık	oluyoruz.	(Özuğurlu,	2003). 

	
2.	Sosyal	güvenlik	ve	sağlık	alanında	toplumdan	bireye	doğru	bir	yöneliş	vardır.		

	

Toplumdan	 bireye	 yöneliş,	 bireysel	 sorumluluğu	 önemsemekte	 ve	 “sorumluluk	 harici	 hak	
yoktur”	 ifadesini	vurgulamaktadır.	Bu	vurgu,	klasik	sosyal	güvenlik	kurumunun	altında	yatan	
toplumun	sınıf	doğasının	ve	emeğin	kurucu	ve	yaratıcı	 rolünün	kabulünün	dışlanarak	(Hardt	
ve	 Negri,	 1994);	 bireysel	 inisiyatifin	 ön	 plana	 çıkarılmasının	 sonucu	 olarak	 görülebilir.	
Türkiye’de	 son	 dönem	 hazırlanan	 tüm	 “sosyal	 güvenlikte	 reform”	 metinlerinde	 bireysel	
sorumluluk	 vurgusunu	 bulmak	 mümkündür	 (TİSK,	 1994;	 TÜSİAD,	 1996).	 Bu	 perspektiften	
geliştirilen	sosyal	güvenlik	anlayışı	şöyle	tanımlanabilir;	“paylaşılan	riskler,	güvencesizlikler	ve	
kabul	edilen	bir	toplumsal	sorumluluk	ortadan	kalkmalıdır,	olması	gereken	“birey”	nezdinde	
bir	sorumluluk	ve	haklar	dengesidir”	(MacGregor,	1999:	108).	Farklı	bir	ifadeyle,	sağlık,	eğitim	
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ve	yaşlılıkta	bakım	gibi	konularda	devletten	bir	şey	beklemek	yerine;	tüm	sorumluluğu	birey	
üstlenmelidir.	Zira	bu	tahayyül	etme	biçimi	içerisinden	bakıldığında,	daha	önce	de	belirtildiği	
gibi,	işçi/emekçi	bir	kolektivitenin	parçası	değildir.	Bireysel	tüketim	iyi	bir	hayat	için	şarttır	ve	
düşük	 vergilendirme	 önemlidir.	 Böylece,	 kolektif	 mücadele	 kazanımı	 olan,	 işçi	 sınıfının	 bir	
üyesi	 olunduğu	 için	 sahip	 olunan	 “hak”	 yerine,	 ancak	 bireysel	 olarak	 satın	 alınabilecek	 bir	
“hak”	kavramı	geçirilmeye	çalışılmaktadır	(Özdemir,	2006b).	

Toplumdan	bireye	yönelişin	en	önemli	örneği,	bireysel	emeklilik	sistemidir.	Bireysel	emeklilik	
yasası	 1999’da	 hazırlanmış	 ve	 Ekim	 2001’de	 Kabul	 edilmiştir.	 Bireysel	 emeklilik	 sisteminin	
tüm	 yasal	 ve	 kurumsal	 çerçevesi	 2002	 yılında	 tamamlanmıştır.	 Yasa	 (No.	 4447)	 Dünya	
Bankası’nın	 önerilerine	 ve	 TÜSİAD’ın	 desteklerine	 uygun	 şekilde	 hazırlanmıştır.	 Emeklilik	
alanında	 2001’de	 yasalaşarak	 uygulanmaya	 başlayan	 Bireysel	 Emeklilik	 Tasarruf	 ve	 Yatırım	
Sistemi	 Kanunu,	 çok	 basamaklı	 sosyal	 güvenlik	 sistemine	 geçişte	 önemli	 bir	 ayağı	
oluşturmaktadır	(TÜSİAD,	1996).	Bireysel	Emeklilik	Sistemi	sayesinde	mevcut	sosyal	güvenlik	
kurumları	 yanında	 aylık	 prim	 ödemek	 suretiyle	 ikinci	 bir	 emeklilik	 gelirine	 sahip	
olunabilmektedir.	Bu	“imkan”	ve	“buluşla”	birlikte	neoliberal	politika	üreticileri	 için	yeni	bir	
manevra	 alanı	 oluşmaktadır.	 Artık	 “çalışanların	 sırtına	 yük	 olan”	 sosyal	 güvenlik	maliyetleri	
içerisinde	 emeklilik	 ücretlerine	 ayrılan	 pay,	 toplumun	 bütün	 kesimlerinden	 aynı	 anda	 aynı	
tepkiyi	 almaksızın	 azaltılabilecektir.	 Biraz	 daha	 açıklarsak,	 zorunlu	 katılıma	 dayalı	 asgari	
emeklilik	 geliri	 özel	 finansman	kuruluşlarınca	gerçekleştirilecek	olan	 “ek”	emekli	 ödenekleri	
ile	zenginleştirilen	kimseler,	bu	gelirin	düşmesi	ile	toplumun	diğer	kesimlerinin	uğradığı	kadar	
hayal	 kırıklığına	 uğramayacaktır.	 Hizmetin	 muhatapları	 arasında	 ortak	 çıkar	 birliğine	 dayalı	
olası	 bir	 tepkiyi	 önlemek	 için	 değilse	 eğer,	 çok	 basamaklı	 güvenlik	 sisteminin	 ne	 anlamı	
olabilir?	Emeklilik	ücretleri,	 alandaki	hizmetlerin	pek	çoğu	gibi,	 sıkıcı	bir	 yük,	maliyet	olarak	
değil	de	toplumsal	bir	sorumluluğun	yerine	getirilmesi	olarak	ortaya	konulabilseydi;	o	zaman	
bu	 çok	 basamaklı	 sistem	 için	 “belki	 de	 emeklilik	 gelirlerini	 arttırmaya	 yönelik	 iyi	 niyetli	 bir	
çabadır”	 gibi	 olumlu	 ifadeler	 kullanabilecek	 olan	 kimselerin	 yaklaşımından	 şüphelenmemek	
mümkün	olabilirdi.		

Toplumdan	bireye	yöneliş,	sosyal	güvenlik	ve	sağlık	alanlarında,	emeğin	kolektif	haklarından	
bireysel	haklara	geçiş	sürecini	hedeflemektedir.		

3.	 Sosyal	 güvenlik	 ve	 sağlık	 alanındaki	 dönüşümler,	 emek	 piyasasının	 sosyal	
güvencesizleştirilmesi	ile	de	ilgilidir.		

Son	 yıllarda	 Türkiye’de,	 emek	 süreci	 düzenlemelerinin	 bir	 önemli	 boyutu	 “toplam	 kalite	
yönetimi”	 ve	 “yalın	 üretim”	 teknikleri	 ile	 sosyal	 güvenceye	 sahip	 ama	 sosyal	 güvenliğin	
daraltılan	 içeriğine	 boyun	 eğen	 işçiler	 ise;	 diğer	 önemli	 boyutu	 atölye	 benzeri	 yerlerde	
uluslararası	sermaye	ve	küresel	kapitalizm	için	üretim	yapan	ucuz,	örgütsüz	ve	sosyal	güvenlik	
dışında	 bırakılmış	 işçilerdir	 (Güler-Müftüoğlu,	 2005).	 Küresel	 kapitalizmin	 yeni	 uluslararası	
işbölümü	yapısı	 içinde	çevre	ülke	olan	Türkiye’de	ucuz,	örgütsüz	ve	sosyal	güvencesiz	emek	
“küresel	meta	zincirleri”	 ile	uluslararası	sermayenin	çıkar	ve	politikalarına	tabi	kılınmaktadır.	
Türkiye’de,	 özellikle	 hazır	 giyim	 fabrikaları,	 dünyanın	 önemli	 markaları	 için	 meta	 zincirleri	
içerisinde	 üretim	 yapmaktadırlar	 ve	 bu	 üretim	 tümüyle	 ucuz,	 sigortası	 ve	 güvencesiz	 kadın	
emeğine	 dayanmaktadır	 (Dikmen,	 2000).	 Küresel	 meta	 zincirlerinde	 merkez	 ülkelerde	
şirketler,	 üretimlerini	 kendi	 çıkarları	 doğrultusunda	 planlar	 ve	 yönlendirirken,	 bu	 esnekliğe	
sahip	 olmayan	 çevre	 ülkelerde	 üretimin	 tüm	 maliyeti	 ve	 riski	 çok	 ucuza,	 en	 elverişsiz	
koşullarda	ve	hiçbir	 sosyal	güvenceye	sahip	olmadan	çalışmak	zorunda	bırakılan	 işçi	 sınıfına	
devredilmektedir	(Öngen,	2004).	
	
Türkiye’de	 emek	 piyasasının	 devlet	 müdahalesinden	 arındırılması	 ve	 “esnekleştirilme”	 adı	
altında	“müdahalesiz,	kuralsız”	bir	piyasaya	dönüştürülmesi	ve“esnekleştirildikçe”	de	“sosyal	
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güvencesizleştirilmesi”	 konusunda	 Türkiye	 burjuvazisi	 ve	 uluslararası	 aktörler	 görüş	 birliği	
içindedirler.	 5510	 sayılı	 Sosyal	 Sigortalar	 ve	 Genel	 Sağlık	 Sigortası	 Yasasının	 bir	 parçasını	
oluşturduğu	sosyal	güvenlikte	reform	projesinin	stand-by	mektuplarında	içerilen	taahhütlere	
konu	olmasının	ardında	yatan	etmen	de	budur.		

4.	Sosyal	güvenlik	ve	sağlık	alanında	sürekli	reformlar	yapılmaktadır.		

Sosyal	 güvenlik	 ve	 sağlığı	 da	 kapsayan	 sosyal	 politika	 alanı	 içinde	 sürekli	 “reform”	
talep	 eden	 bir	 dil	 gelişmiştir.	 “Reform”	 önerileri	 içerisinde	 öne	 çıkan	 strateji,	
“tektipleştirme”	 ve	 “tek	 model”	 stratejisidir.	 Tektipleştirme,	 serbest	 piyasanın	
evrensel	gerekliliklerine	denk	düşmektedir.	

	
5.	5510	Sayılı	Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	Yasası,	sosyal	güvenlik	ve	sağlıkta	
reformların	son	halkasıdır.		
	

1990’lı	yıllarda	sosyal	güvenliğin	yeniden	yapılandırılması	çabaları	gündeme	şu	tanımlar	ve	
kavramsallaştırmalarla	 geldi:	 “aktüeryal	 dengede	 bozukluk”	 ve	 “bütçede	 kara	 delik”.	 Bu	
sorunlara	 çözüm	 olacağı	 iddiasıyla	 1999	 yılında	 4447	 sayılı	 Sosyal	 Güvenlik	 Yasası	 kabul	
edildi.	 Özellikle	 emeklilik	 yaşını	 yükselten	 bu	 yasa	 daha	 çok	 “Mezarda	 Emeklilik	 Yasası”	
olarak	bilindi.	Bu	yasa,	“Sosyal	Güvenlik	Reformunun	Birinci	Ayağı”	olarak	adlandırılıyordu	
ve	 emeklilik	 yaşının	 yükseltilmesi,	 prime	 esas	 kazançların	 yeniden	 belirlenmesi,	 işsizlik	
sigortasının	hayata	geçirilmesi	gibi	değişiklikleri	içeriyordu	(Oyan,	1999).	Birinci	ayak	sosyal	
güvenlik	 hizmetlerinin	 muhataplarını	 ve	 onlara	 verilecek	 toplumsal	 hizmetin	 nicelik	 ve	
niteliklerini	 belirlediğinden,	 içerdiği	 değişikliklerin	 esaslı	 bir	 kısmı,	 yeni	 kurumsal	
yapılanmalar	 gerektirmediği	 ölçüde,	 hemen	 yürürlüğe	 girebildi.	 Sosyal	 güvenlik	
hizmetlerinin	 üretimi	 ile	 ilgili	 olan	 “Sosyal	 Güvenlik	 Reformunun	 İkinci	 Ayağı”	 ise,	 sosyal	
güvenlik	 kurumlarının	 yeniden	 yapılandırılmasını	 amaçlıyordu	 (Alper,	 2003).	 2003	 yılı	
Temmuz	 ve	 Ağustos	 aylarında	 ise	 peş	 peşe	 yürürlüğe	 giren	 kanunlarla	 SSK,	 Bağ-Kur	 ve	
Türkiye	 İş	 Kurumu	 yeniden	 yapılandırıldı	 ve	 sosyal	 sigorta	 kurumları	 arasında	
koordinasyonu	sağlayacak	Sosyal	Güvenlik	Kurumu	oluşturuldu.	
		
Sosyal	güvenliğin	derin	dönüşümünde	öncelikle	konular	uzun	dönemli	sigorta	alanları	olan	
bilinen	 emeklilik	 ve	 sağlık	 alanlarıdır.	 Bu	 iki	 alanda	 amaç,	 çok	 basamaklı	 sosyal	 güvenlik	
sistemine	 geçmek	 olarak	 belirlenmiştir.	 Emeklilik	 alanında	 2001’de	 yasalaşarak	
uygulanmaya	başlayan	Bireysel	Emeklilik	Tasarruf	ve	Yatırım	Sistemi	Kanunu,	çok	basamaklı	
sosyal	güvenlik	sistemine	geçişte	önemli	bir	ayağı	oluşturmaktadır	(TÜSİAD,	1996).		

Sağlık	alanındaki	derin	dönüşüm	ise	kamuoyunun	bilgisine	Haziran	2003	tarihinde	“Sağlıkta	
Dönüşüm	 Programı”	 olarak	 sunuldu.	 Bu	 program,	 sermayenin	 sağlık	 alanında,	 Dünya	
Bankası	 (DB)	 ve	 Uluslararası	 Para	 Fonu	 (IMF)	 gibi	 uluslararası	 kuruluşların	 program	 ve	
ilkeleri	 ile	 uyumlu	 olarak,	 yapmak	 istediği	 düzenlemelerin	 genel	 adıdır.	 Programın	 ana	
hatlarını	 oluşturan	 genel	 sağlık	 sigortası;	 birinci	 basamak	 sağlık	 hizmetinde	 sağlık	
ocaklarının	 yok	 edilmesi	 ve	 aile	 hekimliği	 sistemine	 geçilmesi;	 SSK	 sağlık	 kuruluşlarının	
Sağlık	Bakanlığı’na	devri	ve	özelleştirilmeleri;	 tüm	sağlık	çalışanlarının	sözleşmeli	personel	
olması	 bir	 bütün	 olarak	 değerlendirildiğinde,	 programın	 hedefinin	 sağlık	 hizmetlerini	
tümüyle	 piyasa	 koşullarına	 devretmek	 olduğu	 açıktır.	 Dolayısıyla,	 hastanın	 “müşteri”	 ve	
hastanenin	 “sağlık	 işletmesi”	 şeklinde	 tanımlandığı,	 ticaret-kar	 odaklı	 bir	 sistemi	 tercih	
eden	 bir	 “Sağlıkta	 Dönüşüm	 Programı”	 hedeflenmektedir	 (Yeldan,	 2005).	 Bu	 bağlamda	
sağlık	 hizmetlerinden	 yararlanan	 kesimlerin,	 bu	 hizmetlerin	 üretim	 süreçlerindeki	
dönüşümle	 bağlantılı	 olarak,	 sağlık	 hizmetleriyle	 kurdukları	 ilişkide	 önemli	 bir	 değişimin	
gerçekleşmesi	beklenmelidir.		
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Sosyal	 Güvenlik	 Kurumu	 –	 ki	 kendisi	 de	 reformların	 bir	 ürünüdür	 -	 2004	 yılının	 Temmuz	
ayında	“Sosyal	Güvenlik	Sisteminde	Reform”	başlıklı	bir	taslak	metni	kamuoyuna	sundu.	Bu	
reform	taslağı	doğrultusunda	dört	Kanun	Tasarı	taslağı	hazırlandı:	Emeklilik	sigortası,	genel	
sağlık	sigortası,	primsiz	ödemeler,	sosyal	güvenlik	kurumu.	Bu	taslaklar,	reformun	birbirini	
tamamlayan	dört	bileşenini	oluşturmaktadırlar.	 İlk	olarak	sağlık	finansmanın	yürütecek	bir	
Genel	 Sağlık	 Sigortası	 (bu	 konu	 “Sağlıkta	 Dönüşüm	 Programı”nın	 da	 önemli	 bir	 ayağını	
oluşturmaktadır),	ikinci	olarak	dağınık	halde	olan	sosyal	yardımları	birleştirecek	bir	sistem,	
sağlık	 dışında	 sigorta	 kollarının	 yer	 alacağı	 bir	 emeklilik	 sigortası	 ve	 tüm	 bu	 hizmetleri	
yürütecek	bir	kurumsal	yapı	hedeflenmekteydi.	
		
Sosyal	 güvenlik	 sistemindeki	 reformun	 kurumsal	 yapıya	 ilişkin	 tasarıları	 tek	 çatı	 sistemi	
mantığı	başta	olmak	üzere	5502	sayılı	kanun	eşliğinde	hayata	geçirildi.	5510	sayılı	yasa	ise,	
2006	 sonunda,	 yayımlanmasının	 hemen	 ardından,	 Anayasa	 Mahkemesinin	 çok	 sınırlı	 bir	
muhalefetiyle	 karşılaştı:	 Mahkeme	 5510	 sayılı	 yasanın	 belirli	 hükümlerini	 memur-işçi	
ayrımına	referansla	iptal	ederken,	aynı	iptal	gerekçesi	içerisinde	yasanın	neoliberal	içeriğini	
onaylamış,	bu	suretle	1999	yılında	4447	sayılı	yasanın	bazı	maddelerini	iptal	ederken	sosyal	
devlet	 vurgusu	 üzerinden	 yaptığı	 yorumu	 bütünü	 ile	 inkar	 etmişti.	 15.12.2006	 tarihli	
Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	yasanın,	Genel	Sağlık	Sigortasının	 içerdiği	kolektif	haklar	dahil	
olmak	üzere	toplumsal	hayatın	bütününe	şamil	kolektif	güvenlik	haklarının	piyasa	terimleri	
ile	 yeniden	 okunmasını	mümkün	 kılacak	 prensipleri	meşru	 kılarken,	 ücretli	 çalışan	 kesim	
içerisinde	memurların	 sosyal	 güvenlik	 haklarının	 işçilerden	 ayrı	 düzenlenmesi	 gerekliliğini	
öne	 çıkarttı.	 Buna	 göre	Memurlar	 için	 58-60	 yaş	 düzenlemesi,	 pirim	 ödemede	 9000	 gün	
şartı,	 yaşın	 kademeli	 olarak	 yükseltilmesi	 ve	prime	esas	 kazancın	hesaplanmasına	 yönelik	
düzenlemeler	iptal	edildi.	Yasa,	1	Ekim	2008’de	yürürlüğe	girdi.		

	

	

6.	 Sosyal	 güvenlik	 ve	 sağlık	 alanını	 da	 kapsayan	 sosyal	 politikalarda	 yeni	 kavramlar	
üretilmektedir.	

Son	 dönem	 sosyal	 politikanın	 başlıca	 kavramlarını	 şöyle	 sıralamak	 yanlış	 olmayacaktır:	
Güvenceli	 esneklik,	 sosyal	 koruma,	 sosyal	 dışlanma,	 sosyal	 diyalog,	 sosyal	 dayanışma	 ve	
yoksulluğu	azaltma	stratejileri	ve	sosyal	güvenlik	ağları.		

Sosyal	 diyalog,	 sosyal	 mücadele	 kavramı	 yerine	 getirilmeye	 çalışılmaktadır.	 Sosyal	 diyalog,	
yalnızca	bilgilenme	ve	görüş	aktarmayla	sınırlıdır.	Sosyal	mücadele,	sosyal	diyalog	söyleminin	
önverili	 ve	 tartışmasız	 olarak	 ortaya	 koyduklarının	 tartışmalı	 hale	 getirilmesini	 içerir.	 Sosyal	
diyalogun	 tartışmasız	 olarak	 ortaya	 koydukları	 (neoliberalizm,	 küreselleşme	 ve	 piyasanın	
erdemi)	bir	kez	saptandıktan	sonra,	diyalog,	mücadelenin	yerini	almaktadır.		

Sosyal	 dışlanma,	 yoksulluk	 ve	 bölüşümde	 adaletsizlik	 kavramlarının	 yerine	 getirilmeye	
çalışılmaktadır.	Sosyal	dışlanmışlar,	toplumla	uyum	sağlayamayan,	suça	meyilli	insanlar	olarak	
görülmektedirler.		

Güvenceli	 esneklik,	 sosyal	 güvenlik	 kavramının	 yerine	 getirilmeye	 çalışılmaktadır.	Güvenceli	
esneklik	 kavramı,	 “yalnızca	 işgörenin	 değil,	 işverenin	 de	 güvenliği”	 şiarıyla,	 sosyal	 politika	
alanında	sermayenin	lehine	düzenleme	getirmeyi	hedeflemektedir.	

	

NE	YAPMALI?	
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1.Herkese	sağlık	ve	güvenli	gelecek	için	yurttaşların	sağlık	ve	sosyal	güvenlik	gibi	sosyal	
haklarının	tanınması	gerekmektedir.		

Sosyal	güvenlik	ve	sağlık,	yurttaşlık	temelinde	bir	haklar	rejiminin	simgesidir.	Diğer	bir	deyişle,	
yurttaşların	sosyal	hakları	olarak	tanınmalıdır.		

Kapitalizmin	 dinamikleri	 içinde	 herkese	 sağlık	 ve	 güvenli	 gelecek	 koşullarını	 aramak	 çok	
anlamlı	 görünmese	 de;	 “başka	 bir	 dünyayı	 mümkün	 kılacak”	 bir	 birikimin	 ancak	 eğitimli,	
sağlıklı	 ve	 toplumsal	 olarak	 güvenlik	 içinde	 bir	 işçi	 sınıfından	 çıkacağından	 hareketle,	
bugünden	 “başka	 bir	 dünyayı	 mümkün	 kılacak”	 zemini	 besleyen	 kılcal	 damarların	 (eğitim,	
sağlık	 ve	 sosyal	 güvenlik,	 barınma,	 vb.)	 işçi	 sınıfı	 adına	 savunulması	 ve	 ileriki	 mücadeleye	
eklemlenmesi	şarttır.	

Sağlık	ve	sosyal	güvenliğin	yurttaşın	sosyal	hakkı	olarak	tanınması	hem	dünya	genelinde		hem	
de	Türkiye	özelinde	işçi	sınıfı	mücadeleleri	ile	mümkün	olmuştur.	Şimdi,	tüm	bu	kazanımlar	
terk	edilmektedir.	Yurttaşın	sosyal	haklarına	olan	saldırının	karşısında	durmak	gerekir.	

	

2.Herkese	sağlık	ve	güvenli	gelecek	için	müdahaleci	sosyal	devlet	yaklaşımı	gereklidir.		

Sağlık,	eğitim,	barınma,	çalışma,	sosyal	güvenlik	ve	benzeri	alanlarda	emeğin	hakları	 ile	 ilgili	
hizmet	 üretimi	 piyasaya	 bırakılamaz.	 Bu	 alanları	 kapsayan	 hizmetlerin	 üretimi	 kamu	
tarafından,	kar	hesabı	gütmeksizin	gerçekleştirilmelidir.		

a.	Sosyal	devlet	yaklaşımının	terki	ile	yaşananlar,	şöyle	özetlenebilir:8	

i.2001	 ile	 2005	 arasında,	 	 hastanelerde	 poliklinik	 artışı	 %	 35.8,	 sağlık	 ocaklarında	
poliklinik	artışı	%	44.8,	laboratuvar	işlemi	artışı	%	46.6,	bebek	izlemi	sayısı	artışı	%	27.5	
olarak	gözlemlenmiştir	(Soyer,	2007).	Bu	artış,	sağlıklı	ve	nitelikli	bir	artış	değildir.		

ii.Sağlık	 harcamalarında	 artış	 vardır	 (Tablo	 49,	 Şekil	 26).	 Bu	 artışın	 finansal	 olarak	
sürdürülebilmesi	mümkün	gözükmemektedir.		

	

	

	

	

	

	

	

																																																													

8	Bu	bölüm,	Soyer,	A.	(2007)	“Sağlıkta	Dönüşüm	Programı,	Nereye	Gidiyoruz,	Ne	Yapabiliriz?”,	Antalya’da	
yapılan	sunuş	ve	Soyer,	A.	(2009)	“Sağlıkta	Dönüşüm	Neyi	Dönüştürüyor?”,	Pratisyen	Hekimlik	Kongresi’	nde	
sunulan	tebliğ	adlı	çalışmalara	dayanmaktadır.		
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Kaynak: Soyer, A. (2007) Sağlıkta Dönüşüm Programı, Nereye Gidiyoruz, Ne Yapabiliriz”, Antalya’da yapılan 
sunuş.

Tablo	47.	Bütçeden	Sağlık	Harcamaları

	

Tablo	49.	Bütçede	Sağlık	Harcamaları		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Şekil	26.	Bütçe	Sağlık	Harcamaları	(2004-2006,	milyon	YTL)	

6

Tablo 48. Bütçe Sağlık Harcamaları
2004-2006 (milyon ytl)
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Kaynak: Soyer, A. (2007) Sağlıkta Dönüşüm Programı, Nereye Gidiyoruz, Ne Yapabiliriz”, Antalya’da yapılan sunuş.

	

	

iii.Özel	 hastane,	 tıp	 merkezi	 ve	 laboratuar	 sayısında	 patlama	 gözlemlenmektedir	
(Tablo	 50).	 Özel	 hastane,	 tıp	 merkezi	 ve	 laboratuarların	 ülkenin	 bazı	 bölgelerinde	
yoğunlaştığı	 (Marmara	 Bölgesi	 ve	 Ege	 Bölgesi	 gibi),	 bazı	 bölgelerinde	 ise	 hemen	
hemen	 hiç	 bulunmadığına	 dair	 bilgiler	 açıktır	 (Soyer,	 2009).	 Dolayısıyla,	 sağlığa	
erişimde	bölgeler	arası,	kır-kent	arası	eşitsizlik	artmaktadır.		
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Tablo	50.	Özel	Hastanelerin	Toplam	Hastaneler	içindeki	Payı	(%)	

Kaynak:	Soyer,	A.	(2009)	“Sağlıkta	Dönüşüm	Neyi	Dönüştürüyor?”,	Pratisyen	Hekimlik	Kongresi’ nde
sunulan	tebliğ

Tablo	49.	Özel Hastanelerin	Toplam	Hastaneler	İçindeki	Payı %

Özel hastane  payı 1996 1998 2001 2007

Hastane 15.4 18.4 19.9 28.6

Hastane yatağı 5.0 6.6 7.1 9.7

poliklinik 3.7 3.3 9.3

Yatan hasta 7.9 8.9 20.0

Büyük ameliyat 8.1 10.8 10.8 18.6

Orta ameliyat 6.1 8.8 7.9 18.6

	

	

iv.Koruyucu	hizmetlerde	gerileme	ve	salgınların	artması	gözlemlenmektedir.	Örneğin	
Brusella	salgını	2000-2004	yılları	arasında	Türkiye	genelinde	%	60,	aynı	yıllar	arasında	
Hepatit	B	Türkiye	genelinde	%	66.6	artmıştır	(Soyer,	2007).	

v.Özele	kaynak	aktarmanın	artması	açıktır.		

vi.İlaç	tüketiminde	artma	gözlemlenmektedir.		

vii.Sosyal	 güvenlik	 kurumları	 ve	 devletin	 kamu	 hastanelerine	 borçlanmasının	
artmaktadır.		

b.		Müdahaleci	bir	sosyal	devletin	gerekliliği	acildir	çünkü:	

i.	Ancak	ve	ancak	sosyal	devlet,	koruyucu,	birinci	basamak	sağlık	hizmetlerini	kar	
amacı	gütmeden	sürdürebilir.		
	
ii.	Ancak	ve	ancak	sosyal	devlet,	sağlığa	erişimde	bölgeler	arası	eşitsizliği	önlemek	için	
politikalar	izleyebilir.	
	
iii.	Ancak	ve	ancak	sosyal	devlet,	sağlık	hizmetlerinde	yoğunlaşan	metalaşma	

süreçlerinin	önüne	geçebilir.	
	
3.	Sosyal	hakların	ve	sosyal	devletin	hem	işçi	sınıfının	üyeleri	tarafından	hem	de	emek	
örgütlerince	sahiplenilmesi	ve	dillendirilmesi	gerekmektedir.	

	
Sosyal	 hakların	 sahiplerine	 haklarını	 kullanabilmek	 için	 gerekli	 örgütlenme	 ve	 ifade	
özgürlüklerini	 tanımak,	 gerektiğinde	 bu	 insanların	 yeni	 örgütsel	 formlarla	 hak	 kullanımını	



	 125	

gerçekleştirme	 çabalarına	 destek	 olmak	 gerekir.	 Bu	 noktada,	 emek	 örgütlerinin	 de	 işçi	
sınıfının	sosyal	hak	ve	sosyal	devlet	talepleri	sahiplenen	zeminler	oluşturması	gerekmektedir.		
	
	
4.	 Kamu,	 sağlık	 ve	 sosyal	 güvenlik	 hizmetlerini	 verebilir,	 “kaynak”	 olmadığı	
argümanı	gerçek	dışıdır.		
	
Kamu	 gider	 kalemlerinde	 SGK	 açıklarının	 kapatılması	 için	 gerçekleştirilen	 kaynak	 aktarımı	
2008’de	25,	2009’da	29,	2010’da	da	30	milyar	TL’yi	bulmaktadır.	Sönmez	(2010)	bu	aktarılan	
kaynaklar	ile	geliri	2010’da	95	milyar	TL’nin	üstüne	ulaşan	SGK’nın,	sağlığa	ayırdığı	payın	%30	
civarında	olduğunu,	bu	kaynağın	da	giderek	artan	oranda	özel	hastanelere	aktarıldığını,	kamu	
ve	üniversite	hastanelerinin	payının	da	eşanlı	olarak	azaltıldığını	tespit	etmekte.		
	
Sönmez	 ayrıca	 yıllık	 30	 milyar	 TL’yi	 bulan	 SGK	 açıkları	 için	 bütçeden	 ayrılan	 yüksek	 pay	
karşısında	kamunun	özel	firma	ve	belediyelerden	tahsil	edemediği	prim	gelirlerinin	miktarının	
da	yaklaşık	30	milyar	TL	olduğunu	vurgulamakta.		Yani,	kamu	özel	firmalar	ve	belediyelerden	
primini	tahsil	edebilse	bütçeden	kaynak	aktarımına	dahi	gerek	duyulmayacak.		
Taymaz	 ve	 Özler	 (2005)	 kayıtdışılığın	 kayıt	 altına	 alınması	 durumunda	 SGK	 primlerinde	
yaklaşık	35.7	milyar	TL’lik	bir	artış	yaşanacağını	hesaplamaktadırlar.		
		
Benzer	 şekilde	 bu	 çalışmanın	 “gelir	 dağılımı”	 başlıklı	 bölümünün	 sonunda	 gerçekleştirilen	
analiz	de	sermaye	kazançlarından	alınan	gelir	vergisinde	5	puanlık	bir	artışın,	verginin	 tahsil	
edilmesi	 durumunda	 toplam	 vergi	 gelirlerinde	 yaklaşık	 %10’luk	 bir	 artış	 gerçekleştirileceği,	
bunun	da	SGK	açıklarını	karşılamaya	yetebileceğini	sergilemekteydi.		
	
Bu	 gözlemler,	 sağlık	 ve	 sosyal	 güvenlik	 hizmetlerinin	 kamu	 tarafından	 karşılanabileceği	
argümanını	pekiştirmektedir.		
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VII.	
Emekliler	

Emek	için	savunulması	gereken	emeklilerin	yaşam	standartlarının	yükseltilmesidir.		

	

NE	YAPMALI?	

1.	Emekliler	geçinemedikleri	için	iş	gücü	piyasasına	giderek	daha	fazla	sayılarda	geri	
dönmektedirler.	

Tablo	 51,	 hem	 Hanehalkı	 Bütçe	 Anketlerinden	 edinilen	 emekli	 rakamlarını	 hem	 de	 Sosyal	
Güvenlik	 Kurumu’nun	 açıkladığı	 emeklilik	 rakamlarını	 veriyor.	 Hanehalkı	 Bütçe	 Anketleri’ne	
göre	 eğer	 bir	 emekli	 aktif	 olarak	 çalışmaya	 devam	 ediyor	 ise	 emekli	 değil	 çalışan	
kategorilerinde	 görünüyor.	 Oysa	 SGK	 verileri	 statü	 olarak	 emekli	 maaşı	 alanların	 sayısını	
veriyor.	 Dolayısıyla	 bu	 ikisi	 arasındaki	 fark	 çalışan	 emeklilerin	 sayısına	 denk	 düşmektedir.	
Tablo’dan	 da	 gözlemleneceği	 gibi	 bu	 rakam	 2003	 yılında	 935	 bin	 civarından	 2008	 yılında	
1,352	bin	civarına	çıkmış	durumdadır.	Oransal	olarak	 ise	çalışan	emeklilerin	 tüm	emeklilere	
oranı	2003	yılında	%		21.4	iken	2008	yılında	%		23.8’e	çıkmıştır.	Bu	artış	kesinlikle	emeklilerin	
geçinemedikleri	 için	 iş	 gücü	 piyasasına	 giderek	 daha	 fazla	 sayılarda	 geri	 döndüklerini	
göstermektedir.	Buradaki	rakamlar	malül,	dul	ve	yetimleri	içermemektedir.		

Tablo	51.	Emeklilerin	Durumu	

	
Emekli	
(HHBA)		

Emekli	
(SGK)	

Çalışan	
Emekli	

Çalışan	
Emekli	
Oranı	

2003	 3440550	 4376498	 935948	 21.4	

2004	 3577664	 4612049	 1034385	 22.4	

2005	 3813106	 4870344	 1057238	 21.7	

2006	 3793254	 5163954	 1370700	 26.5	

2007	 4111798	 5390693	 1278895	 23.7	

2008	 4325490	 5677394	 1351904	 23.8	

	 Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

	

2.	Demokratik	ülkelerde	emeklilik	haklarının	tatbiki	için	gerekli	somut	düzenlemeler	
bulunmaktadır.		

Bir	 hakkın	 salt	 anayasada	 açıkça	 zikredilmemiştir	 diye	 inkâr	 edilmesi	 mümkün	 değildir.	
Demokratik	ülkeler,	çalışma	ve	emeklilik	haklarının	tatbiki	için	gerekli	somut	düzenlemelerin	
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bulunmadığı	 durumlarda,	 mevcut	 boşlukların	 bu	 hakların	 fiilen	 kullanılmaz	 hale	 gelmesine	
müsaade	 etmemektedirler.	 Sendika	 kurma	 hakkının	 çalışanların	 temel	 haklarından	 olduğu	
hususu	uluslararası	sözleşmeler	tarafından	tanınmaktadır.	Emekliler	 için	sendikal	 faaliyet	bu	
hakkın	 bir	 parçasıdır.	 Çalışmadan	 kaynaklanan	 haklar	 çalışmaya	 bağlı	 olarak	 edinilen	
haklardır.	 Bir	 başka	 deyişle	 çalışmadan	 kaynaklanan	 haklar	 bilfiil	 çalışan	 işçi	 statüsündeki	
kimselerin	hakları	ile	sınırlanamayacak	kadar	geniş	bir	hak	yelpazesini	içerir.		

Çalışmadan	 kaynaklanan	 hakları	 koruyan	 hükümler,	 11.	 maddesinde	 “Herkesin	
menfaatlerinin	korunması	için	sendikalar	kurmaya	ve	bunlara	katılmaya	hakkı	vardır”	denilen	
BM	İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirgesi’nde;	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesinde;	BM	Medeni	ve	
Siyasal	 Haklara	 İlişkin	 Uluslararası	 sözleşmenin	 20.	 Maddesinde;	 Avrupa	 Sosyal	 Şartının	
Türkiye’nin	çekince	koyduğu	2	ve	6.	maddeleri	ve	87	sayılı	 ILO	sözleşmesinin	2.	maddesinde	
sıralanmıştır.	 Temel	 bir	 insan	 hakkı	 olan	 çalışma	 hakkını	 koruyan	 uluslararası	 sözleşme	
hükümleri,	 Anayasanın	 90.	maddesi	 gereği,	 iç	 hukuk	normları	 ile	 çatıştıklarında	uluslararası	
sözleşmenin	gereği	yerine	getirilecektir.		

Sendikal	özgürlüğün	Türkiye	uygulamalarının	da	gelişmiş	ülke	pratiklerini	takip	ederek,	Emekli	
Sendikalarını	düzenleyen	hükümlerin	yokluğunda	emekçilerin	fiilen	kendi	özgürlük	alanlarını	
düzenlemelerine	cevaz	verilmesi	gerekir.		

3.	Çoğu	emekli	ikinci	işe	sahiptir	bu	da	emek	piyasasının	istihdam	sorunu	açısından	
düşünülmelidir.		

Emeklilik	 çalışmadan	 kaynaklanan	 bir	 haktır.	 İnsanın	 salt	 metaların	 üretilmesine	 değil	 aynı	
zamanda	toplumsal	yaşamın	yeniden	üretilmesine	koyduğu	katkıyı	tanıyan	bir	düzenlemedir.	
Bu	 haliyle	 salt	 bireysel	 değil	 aynı	 zamanda	 kolektif	 bir	 haktır:	 “Üretenlerden	 ve	 yeniden	
üretenlerden”	 olmak	 hasebiyle	 talep	 edilebilecek	 bir	 haktır:	 Lütuf	 değildir.	 Sözleşmenin	
taraflarına	 karşı	 değil,	 toplumun	 bütün	 kesimleri	 için	 devlete	 ve	 onun	 içerisinde	 temsilini	
bulunan	güçlü	çevrelere	karşı	sürülebilecek	bir	haktır.	Bu	yüzden	emeklilik	hakkının	insanları	
yeniden	çalışmaya	zorlayacak	şekilde	düzenlenmemesi	gerekir.	Yüksek	emeklilik	kazançları	iş	
sıkıntısı	çeken	bütün	bir	toplumun	menfaatine	olacaktır.		

	

Ne	yapmalı?	

1.	Vergi	politikalarındaki	değişiklikle	yaratılan	kaynak	emeklilere	aktarılabilmelidir.		

Tablo	 52	 Emekli	 maaşlarında	 %33-40	 arasında	 bir	 artışın	 etkilerini	 sergilemektedir.	
Emeklilere	 bu	 ekstra	 transferin	 ekonominin	 üretici	 sektörlerine	 ve	 gelir	 dağılımına	
ayrıştırılmış	 etkisi	 ve	 tüm	 vergi/transfer	 politikasının	 toplu	 net	 etkisini	 de	 hesaplamak	
mümkündür.	 Buna	 göre	 emekli	 maaşlarında	 ortalama	 %	 33	 ile	 %	 40	 arasında	 değişen	
artışlar	 son	 aşamada	 emeklilerin	 toplam	 gelirlerinde	 %	 37.9’luk	 bir	 artış	 anlamına	
gelmektedir.	Bu	artış	sadece	emekli	bireyleri	değil	ama	emekli	bireylere	bağımlı	yaklaşık	3.4	
milyon	kişiyi	de	ilgilendiren,	hatta	bunun	ötesinde	emeklilerin	içinde	bulunduğu	haneleri	de	
etkileyen	 bir	 artıştır.	 Bununla	 birlikte	 emeklilerin	 tüketiminde	 ve	 tasarrufunda	 ortaya	
çıkacak	artışlar	ekonomide	bir	canlanma	etkisi	yaratacaktır.	Bu	durumda	üretici	sektörlerde	
ortalama	%	3.3	oranında	üretim	artışları	gerçekleşirken	bu	artışın	emekli	hanehalkları	 için	
toplam	 tüketimdeki	 payı	 (diğer	 hanehalklarına	 görece)	 yüksek	 tarım	 malları	 ve	 enerjide	
(Tablo	 45)	 daha	 görünür	 olması	 düşünülebilir.	 Nitekim	 analizimiz	 tarımdaki	 artışın	%	 4.7,	
enerji	 sektöründeki	 artışın	 %	 4.0	 civarında	 oluşacağını	 göstermektedir.	 Bununla	 birlikte	
üretim	 artışlarının	 faktör	 gelirlerine	 yansıması,	 birincil	 bölüşüm	 göstergeleri	 ışığında	 ve	
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toplam	faktör	ödemelerindeki	yaklaşık	%	30	emek,	%	70	sermaye	payı	çerçevesinde	toplam	
ücretlerde	%	1.9,	toplam	sermaye	gelirinde	ise	%	2.4	artışlar	olarak	gerçekleşecektir.	Faktör	
gelirlerinden	alınan	paylar	 ve	bu	payların	hanehalklarına	dağılımı	 çerçevesinde	 ise	 çalışan	
bireyler	 ve	 onların	 bakmakla	 yükümlü	 olduğu	 bireylerin	 gelirlerinde	 de	 %	 2.2	 ile	 %	 2.4	
oranında	artışlar	beklenebilir.		

Ortalama	emekli	maaşlarının	%	33	 ile	%	40	arasında	değişen	oranlarda	artırılabilmesi	 için	
sermaye	kazançlarından	kaynaklı	gelir	vergisinin	5	puan	artması	durumu	da	Tablo	52’de	yer	
almaktadır.	 Sermaye	 kaynaklı	 kazançlarda	 gelir	 vergisi	 artışının	 ve	 bu	 artışın	 emeklilere	
transferinin	 net	 etkisini	 özetleyecek	 olursak	 bakacağımız	 tablo	 bir	 yandan	 kapitalist	 ve	
kentli	 mülk	 sahibi	 sınıfların	 gelirlerinde	 azalma	 ve	 bu	 azalmanın	 etkisi,	 bir	 yandan	 ise	
emeklilerin	gelirlerinde	artış	ve	bu	artışın	ekonomiye	etkisinin	bir	arada	ele	alındığı	bir	tablo	
olacaktır.	 Tablodaki	 son	 satır	 net	 etkiyi	 göstermektedir.	 Buna	 göre	 emeklilere	 transferin	
doğrudan	vergiler	ile	karşılandığı	durumda	ekonominin	üretici	sektörlerine	net	etkisi	küçük	
de	olsa	pozitiftir.	Bu	pozitif	etki	genel	olarak	tarım	ve	enerji	sektörleri	kaynaklıdır.	Bununla	
birlikte	 kamunun	 toplam	 vergi	 gelirlerinde	%	 0.5	 oranında	 bir	 azalma,	 özellikle	 hizmetler	
sektöründe	üretim	azalmasından	kaynaklı	istihdam	talebinde	ve	sosyal	güvenlik	paylarında	
da	 çok	 az	 da	 olsa	 negatif	 etkiler	 ortaya	 çıkabilecektir.	 Toplam	 emek	 geliri	 sabit	 kalırken	
toplam	sermaye	gelirinde	 ise	hafif	bir	artış	görülebilir.	Sonuçta	makroekonomi	böylesi	bir	
politikadan	 negatif	 etkilenmiş	 görünmezken	 emeklilerin	 durumunda	 ciddi	 bir	 iyileşme	
meydana	gelecek,	gelir	dağılımı	eşitsizliğini	bozma	yolunda	bir	yol	kat	edilmiş	olacaktır.	

	

Tablo	52.	Emeklilere	Transfer	Etkisi		

Tarım Enerji Hizmetler Sanayi Emek Sermaye Emekçi
Nitelikli 
Emekçi Köylü Kapitalist

Kentli 
Mülk 
Sahibi İşşsiz Emekli

Emeklilere Transferlerde 
%33-40 Oranında Artış 4.69 4.08 2.29 2.10 1.83 2.36 2.44 2.28 2.40 2.39 2.42 0.00 37.89 3.29

Sermaye Kaynaklı 
Kazançlar Gelir Vergisi 
Artırımı -2.27 -2.49 -2.66 -2.00 -1.84 -2.20 -2.45 -2.26 -2.24 -7.04 -7.26 0.00 0.00 3.00

Net Etki 2.42 1.59 -0.37 0.11 -0.01 0.16 -0.01 0.02 0.16 -4.65 -4.84 0.00 37.89 -0.49

Toplam Üretim Faktör Gelirleri Sınıf Gelirleri Kamu 
Toplam 
Vergi 
Geliri

	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	

	

2.	Emeklilere	örgütlenme	hakkı	tanınmalıdır.	

Avrupa	Sosyal	Şartı	ve	bu	metnin	tatbiki	ile	vazifeli	Avrupa	Sosyal	Haklar	Komitesi’nin	Polonya	
üzerindeki	 tespitlerinde	 belirtildiği	 gibi,9	 işçi	 teriminin	 sadece	 fiilen	 çalışan	 kimselerle	 sınırlı	
kalmaksızın	 herhangi	 bir	 iş/çalışma	 nedeniyle	 haklara	 sahip	 olan	 kimseler	 olarak	 kabul	
edilmesi	 ve	 bu	 nedenle	 emekliler,	 ev	 içi	 emekçiler	 ve	 işsizlere	 sendika	 kurma	
özgürlüklerinden	kaynaklanan	bütün	haklarının	eksiksiz	olarak	teslim	edilmesi	 için	mücadele	
verilmelidir.		

																																																													

9	Bkz.	http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/PolandXVIII1_en.pdf	
(19.03.2011)	
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Emekliler	 sendika	 çatısı	 altında	 toplanmalıdır.	 Diğer	 emekli	 örgütleri	 (emekli	 dernekleri	 )	
sendikal	 faaliyete	yardımcı/tamamlayıcı	 faaliyet	yürütebilirler.	Ancak	 sendikal-biçim,	dernek	
biçimin	 sunabileceği	 korumadan	 fazlasını	 sağlayabildiği	 gibi	 amaç	 ve	 eylem	 birliğinin	
gerçekleştirilmesinde	 de	 daha	 etkin	 olacağından,	 emek	 hareketinin	 talepleri	 içerisinde	
öncelikli	yeri	haiz	olmalıdır.		

3.	Emeklilere	toplu	iş	sözleşmesi	hakkı	tanınmalıdır.		

Emeklilerin	 sendikal	 hakları	 bir	 kez	 tanındığında,	 bu	 hakkın	 gerçekleştirilmesi	 için	 gerekli	
minimum	yetkilerden	olan	toplu	 iş	sözleşmeleri	akdedebilme	hakkının	da	tanınması	gerekir.	
Sendika	hakkının	tanınması	için	yapılan	mücadelenin,	toplu	iş	sözleşmesi	akdedebilme	hakkını	
kapsadığı	açıkça	belirtilmelidir.		
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C.	

Örgütlülüğü	ve	Emeğin	Temsiliyetini	Artırmaya	
Yönelik	Emek	Politikaları		
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VIII.	
Örgütlülük	

	
Emek	için	savunulması	gereken	tüm	işçi	sınıfını	yönelik	engelsiz	ve	yasaksız	sendika	ve	grev	
hakkı	ve	herkese	sendika	hakkıdır.	
	
NE	OLUYOR?	
	
1.	Türkiye’de,	son	yıllarda,	hem	sendikalaşma	oranlarında	hem	de	toplu	iş	sözleşmesi	
kapsamındaki	çalışanların	oranlarında	dramatik	düşüşler	yaşanmaktadır.		

		

Türkiye’de	 sendikalaşma	oranları	 ve	 sendika	 üyeliğine	 ilişkin	 istatistikler,	 çok	 parçalı	 ve	 çok	
çelişkilidir.	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı’nın	2008	Temmuz	verilerine	göre,	3.179.510	
işçi	 (kamu	 çalışanları	 sendikaları	 hariç)	 sendika	 üyesidir	 ve	 sendikalaşma	 oranı	 %	 	 55,7’dir	
(Tablo	 48).	 Bu	 oran,	 OECD	 ülkelerinin	 ortalamasına	 yok	 yakındır.	 Diğer	 yandan,	 Sosyal	
Sigortalar	 Kurumu	 tarafından	 yayınlanan	 istatistikler	 incelendiğinde,	 2008	 Temmuz	 ayında	
özel	 sektörde	 çalışan	 işçilerin	%	 	 6’sı	 sendika	 üyesidir.	 Bu	 noktada	 belirtmek	 gerekir	 ki;	 iki	
kurumun	 istatistiklerinde	yer	alan	toplam	ücretli	ve	maaşlılar,	sigortalı	 işçilerdir.	Dolayısıyla,	
çığ	 gibi	 büyüyen	 enformel	 sektör	 dikkate	 alındığında,	 sendikalaşma	 oranının	 %	 	 6’ların	 da	
altında	 olduğu	 gerçeği	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	 Bakanlığı’nın	
“hormonlu”	 istatistiklerinin	bir	nedeni,	sendikaların	%	 	10’luk	 işkolu	barajını	aşmak	ve	toplu	
sözleşme	hakkı	elde	edebilmek	 için	üye	sayılarını	büyütme	eğilimi	 içinde	olmalarıdır.	Ayrıca,	
Bakanlık	 da,	 uluslararası	 örgütler	 nezdinde,	 örgütlü	 ve	 sendikalı	 bir	 ülkenin	 Bakanlığı	 olma	
isteğiyle	 “hormonlu”	 istatistikleri	 sorgulamamaktadır.	 Çalışma	 bakanlığı	 hormonlu	
istatistikleri	sendikaları	kontrol	ve	terbiye	etme	aracı	olarak	kullanmaktadır.	Çalışma	bakanlığı	
tarafından	 işkolunda	 çalışan	 sayısı	 keyfiliğe	 dayalı	 olarak	 belirlenmektedir	 Sendikaların	 üye	
sayılarının	gerçeği	yansıtmadığının	herkes	tarafından	bilinmesi	ve	şu	anda	%10	barajını	geçtiği	
görünen	sendikaların	ezici	çoğunluğunun	bu	barajın	altında	olması	siyasi	otoriteye	sendikaları	
terbiye	etme	ve	kontrol	altında	tutma	olanağı	sağlamaktadır.	

	
	Tam	 rakam	 ne	 olursa	 olsun,	 Türkiye,	 son	 yıllarda,	 hem	 sendikalaşma	 oranlarında	 hem	 de	
toplu	 iş	 sözleşmesi	 kapsamındaki	 çalışanların	 oranlarında	 dramatik	 düşüşler	 yaşamıştır.	
Sendikalaşma	oranının	 en	düşük	olduğu	 taşımacılık,	medya	 ve	 turizm	gibi	 hizmet	 sektörleri	
özel	 sektörün	 elindedir.	 Sendikalarda	 kadın	 üyelerin	 varlığı	 çok	 zayıftır.	 Sosyal	 Sigortalar	
Kurumu,	kadınlara	dair	sendikalaşma	oranı	yayınlamamaktadır.	Dolayısıyla,	Çalışma	ve	Sosyal	
Güvenlik	 Bakanlığı’nın	 “hormonlu”	 istatistiklerine	 göre,	 2005	 yılında	 904,408,000	 sigortalı	
kadın	çalışandan	%	 	48.42’si	sendikalıdır.	Sendika	üyesi	kadınlar,	 tüm	sendikalı	 işgücünün	%		
15.6’sını	oluşturmaktadır	(www.calisma.gov.tr).		
	
	İlk	olarak,	1980’ler	sonrası	yeni	emek	stratejileri,	“piyasa”yı	tek	denetim	mekanizması	olarak	
belirlemiş	ve	sendikaları	da,	bir	karşı	hegemonya	stratejisi	yaratmaktan	uzak	kılacak	şekilde	
zayıflatmıştır.	 “Piyasa-yönlendirmeli	 sistem”,	 meta	 piyasası	 kadar	 emek	 piyasasını	 da	
içermektedir.	 “Karşılaştırmalı	 üstünlükler”	 olarak	 bilinen	 neoliberal	 ilke	 ile	 meşrulaştırılan,	
ekonominin	 ihracata-dönük	 bir	 ticaret	 ve	 kalkınma	 stratejisi	 uygulaması,	 piyasa	 şartlarına	
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daha	bağımlı	bir	sisteme	kaynak	tahsis	etmek	için	mevcut	yapıların	yeniden	düzenlenmesini	
gerektirmekteydi.	 1970’ler	 boyunca	 emeğin	 yükselen	 sınıf	 hareketi	 ile	 eklemlendiği	 emek	
piyasası	 stratejileri,	 yalnızca,	 zaten	 görece	 yüksek	 olan	 ücretlerin	 artışıyla	 ilgili	 değildi;	 aynı	
zamanda	daha	ileri	haklara	sahip	olma	amacını	taşıyordu.	En	azından	yöneten	sınıfın	gözünde	
durum	buydu.	Dolayısıyla,	burjuvazi,	emekçi	sınıfları	mevcut	sistem	için	potansiyel	bir	tehdit	
olarak	 görmeye	 başladı	 ve	 her	 türlü	 örgütlenmenin	 ve	 özellikle	 sendikal	 örgütlenmenin	
önüne	set	koymayı	bir	hedef	haline	getirdi.		
	
Öncelikle,	sendikalar	çok	ciddi	yasal	sınırlılıklarla	karşı	karşıya	bulunmaktadırlar.	1980’lerden	
bugüne,	 politika	 yapıcıların	 en	 önem	 verdiği	 konu,	 kolektif	 iş	 hukukunun	 “yeniden-
düzenlenmesidir.”	 Sendikalar,	 kapitalizmde	 hem	 tekelci	 hem	 de	 rekabetçi	 birikim	 rejimi	
dönemlerinde	 faaliyet	 göstermiş	 örgütlü	 yapılardır	 ve	 işlevleri,	 faaliyetleri	 ve	 belki	 de	
varoluşları	 son	 yılların	dönüşüm	 rüzgarları	 ile	 sarsılmaktadır.	 1980’lerde	 Türkiye’de,	 küresel	
siyasette	 sendikaların	 gerileyişi	 ve	 yerel	 siyasette	 sendikalara	 karşı	 baskı	 mekanizmaların	
yoğun	 kullanımı	 sonrası,	 sendikalar	 zayıflatılmış	 ve	 çalışanların	 örgütlenme	 hakları	
sınırlandırılmıştır.	 1980’li	 yılların	 ilk	 yarısında	 sendikalaşma	 ile	 ilgili	 antidemokratik	 yaklaşım	
çok	belirgindir.	Genel	olarak,	 işgücünün	günlük	 işlerde	sürekli	marjinalleştirilmesi,	Sovyetler	
Birliği’nin	 çöküşü	 sonrası-Marksist	 teorinin	 değilse	 bile	 farklı	 bir	 siyaset	 önerisi	 (politikalar	
seti)	olarak	Marksizm’i	savunanların	toplum	karşısındaki	ikna	ediciliklerindeki	esaslı	gerileme-
ve	 sendikalı	 işçilerin	 yerlerinin	 geçici	 işçilerle	 doldurulmasına	 imkan	 veren	 zemin	 kayması,	
emek	dayanışmasının	gerilemesine	hizmet	etmiştir.	
	
İkinci	olarak,	ücretli	ve	maaşlı	çalışanların	her	geçen	gün	azaldığı	esnek	ve	kuralsızlaştırılmış	
emek	 piyasasında,	 sendikaların	 örgütlenmesi	 için	 nesnel	 temeller	 aşınmaktadır.	 Kamu	
sektöründe	sözleşmeli	işçiler	artarken,	özel	sektörde	geçici,	sözleşmeli	ve/veya	taşeron	işçiler	
sendikalaşmanın	önünü	tıkamaktadır.		
	
	Üçüncü	olarak,	1990’lı	ve	2000’li	yıllarda	özelleştirme	politikaları,	işçi	hareketini	zayıflatmıştır.	
Özelleştirme,	 neoliberal	 reform	programı	 ile	 uyumlu	bir	 şekilde,	 kamu	 işletmelerinin	 düşük	
üretkenlik	ve	düşük	verimliliğine	çare	olarak	sunuldu.	Özelleştirme	planları,	tüm	kamu	iktisadi	
teşekküllerini	ve	enerjiden	alkole,	telekomünikasyondan	bayındırlığa	ve	eğitimden	sağlığa	her	
alanı	 kapsıyordu.	 Kamu	 iktisadi	 teşebbüslerinin	 özelleştirilmesi,	 sözleşmeli	 işçi	 kategorisini	
güçlendirirken,	ciddi	anlamda	işsizliğe	ve	sendikasızlaşmaya	da	yol	açtı.	
	
	Dördüncü	 olarak,	 Türkiye’de	 son	 dönem	 kapitalist	 emek	 süreci	 düzenlemeleri,	 “Japon	
modeli”,	“insan	kaynakları	yönetimi”	ve	“toplam	kalite	yönetimi”	gibi	 farklı	adlandırmalarla,	
sendikayı	 tümüyle	 süreç	 dışında	 bırakmayı	 hedeflemektedir.	 Son	 dönem	 kapitalist	 emek	
süreci	 düzenlemeleri,	 artık	 sınıf	 temelli	 toplumsal	 kutuplaşmaya	 ve	 sınıflar	 arasındaki	
çatışmaya	dayalı	örgütlenmenin	sona	erdiğini,	bunun	yerine	toplumsal	çıkar	grupları	arasında	
uzlaşmaya	ve	dayanışmaya	dayalı	bir	ekonomik	ve	siyasal	yapının	gelişmekte	olduğunu	meşru	
kılan	bir	paradigmaya	yaslanmaktadır.	Son	dönemde,	işyerlerinde,	yönetim	ve	işçiler	arasında	
ortak	 çıkarlar	 yaratmayı	 amaçlayan	 söylemlerle	 ve	 formel	 ve	 enformel	 birlikteliklerle,	
işçilerin,	 işletmeye	 bağlılıklarını	 arttırmak	 ve	 işçilerin	 çıkarlarını	 dile	 getirebilecekleri,	
kurumsallaşmış	endüstri	 ilişkilerin	dışında,	yeni	bir	forum	yaratmak	hedeflenmektedir.	Diğer	
bir	deyişle,	 işletme	yönetimleri	 artık	 sendikayı	 aradan	çıkararak,	doğrudan	 işçilere	ulaşmayı	
amaçlamaktadır.	
		
	

	

	



	 133	

	

	

	

	

Tablo	53.	Sendikalaşma	Oranları	(%	)	

																																																													

	

	 Ücretli	ve	
Maaşlı	

Çalışanlar∗	

Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	
Bakanlığı	İstatistikleri	

Sosyal	Sigortalar	Kurumu	İstatistikleri	

	 Sendikalaşma	

(yüzde	)	

TİS	kapsamında	
işçi	sayısı/	

Toplam	ücretli	ve	
maaşlı	çalışanlar	

(yüzde	)	

Sendikalaşma	
(yüzde	)	

Kamu	 Özel	

Sendikalı	

	(yüzde	)	

Sendikalı	

(yüzde	)	

	

1980	

	 	

	

	 	

47.6	

	

89.2	

	

24.2	

	

1988	

	

3.483.212	

	

63.9	

	

44.6	

	

47.4	

	

100	

	

25.7	

	

1990	

	

3.563.527	

	

56.1	

	

36.9	

	

42.5	

	

93.3	

	

22.7	
	

1994	

	

3.815.261	

	

69.3	

	

34.0	

	

28.1	

	

71.9	

	

13.4	

	

1995	

	

3.905.118	

	

68.3	

	

25.4	

	

24.5	

	

79.3	

	

10.3	

	

1999	

	

4.381.039	

	

69.3	

	

23.9	

	

16.3	

	

59.7	

	

6.4	

	

2000	

	

4.521.081	

	

54.6	

	

22.9	

	

16.0	

	

55.4	

	

6.4	

	

2003	

	

4.781.958		

	

57.5	

	

13.1	

	

15.7	

	

50.7	

	

6.2	

	

2005	

	

5.022.584	

	

58.6	

	

11.7	

	

14.9	

	

50.2	

	

6.0	



	 134	

Kaynak:	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	ve	Sosyal	Sigortalar	Kurumu		

∗	Ücretli	ve	maaşlı	toplamı	Sosyal	Sigortalar	Kurumu	tarafından	sigortalı	olanları	kapsamaktadır.	Hem	Çalışma	ve	
Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	hem	de	Sosyal	Sigortalar	Kurumu	bu	rakamları	kullanmaktadır.		

	 Tablo	54.	Sektörler	göre	Ücretli	işgücü	içinde	sendikalı	oranı	(%	)		

	 Tarım	 Sanayi	 Hizmetler	
Hizmetler	

(Özel)	 Toplam	

2002	 2.33	 15.89	 13.16	 2.40	 13.94	

2003	 9.39	 10.19	 12.67	 2.36	 11.77	

2004	 0.00	 10.03	 12.04	 1.33	 11.24	

2005	 13.65	 9.13	 10.52	 1.32	 10.05	

2006	 2.03	 8.03	 10.77	 1.04	 9.71	

2007	 1.10	 6.76	 8.91	 1.02	 8.07	

2008	 7.19	 7.98	 11.03	 1.68	 10.07	

	
	 Kaynak:	TÜİK	verilerinden	derlenmiştir.	

	

Beşinci	 olarak,	 Türkiye’de	 iş	 güvencesinin	 olmaması,	 sendikalaşma	 önünde	 en	 önemli	
engellerden	biridir.	2004	yılında	kabul	edilen	yeni	 İş	Kanunu	(4857	Sayılı),	 işten	atılan	 işçiler	
için	 işe	 iade	 hakkını	 neredeyse	 imkansız	 hale	 getirmektedir.	 Çünkü	 bu	 yasa,	 İşçi	 davayı	
kaybederse	işverene	tazminatsız	atma	hakkı	vermektedir.	Başka	seçenek	sunmamaktadır.	Bu	
nokta	 uluslararası	 sözleşmelerle	 uyumludur.Uyumsuzluk	 ve	 sorun	 İşçi	 davayı	 kazandığında	
başlamaktadır.	İşçi	davayı	kazandığında	yasa	işverene	iki	seçenek	sunmaktadır.	Ya		işe	al,	yada	
ek	 ve	 küçük	 bir	 tazminatla	 işten	 çıkar	 ve	 işçilerin	 kazandığı	 davaların	 ihmal	 edilebilir	 bir	
kısmında	 işe	 iade	 gerçekleşmiştir.	 Dolayısı	 ile	 tazminatlı	 çıkarmanın	 varlığı	 işçi	 mahkemeyi	
kazansa	bile	işe	iadeyi	mümkün	kılmamaktadır.		

Bireysel	 ve	 kolektif	 iş	 hukukunun	 kifayetsizliği	 ve	 sendikaların	 güçsüzlüğü,	 işverenin,	 işçiyi	
hemen	hemen	hiçbir	maliyete	katlanmadan	işten	çıkarmasının	önünü	açmaktadır.	Bu	duruma	
bir	 de	 kıdem	 tazminatı	 fonunun	 kurulması	 yönünde	 artan	 çalışmaları	 göz	 önüne	 alarak	
bakmak	 gerekmektedir.	 Ayrıca,	 dışarıdaki	 yedek	 işçi	 ordusu	 da	 işverenin	 işten	 atmada	
pervasızlığını	güçlendirmektedir.		
	
Ayrıca,	 Türkiye’de	 sendikal	 mücadele,	 genellikle	 raison	 d’etre	 of	 economism	 esasından	
hareket	etmek	durumunda	kalmış	ve	ücretler	üzerinden	tanımlı	tartışmalar,	pazarlıklar	ve	de	

																																																													

	

	

2008	
(Temmuz)	

	

5.414.423	

	

58.72	

	

10.8	

	

8.19	

	

50.1	

	

6.0	
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anlaşmalar	 olarak	 anlaşılagelmiştir.	 Türkiye’de	 sendikalar,	 emek	 süreci	 düzenlemelerinde,	
işletme	 yönetimini	 gücü	 sınırsız,	 diğer	 bir	 deyişle	 “her	 şeyi	 yapabilecek	 güçte”	 olarak	
tanımlamışlar	 ve	 işyerini	 bir	 mücadele	 alanı	 olarak	 tanımlamamışlardır.	 Dolayısıyla,	
işyerlerinde	sendikalar	çok	az	ya	da	hiç	etkinlik	göstermemektedirler.	Ayrıca,	sendikalar,	gelir	
eşitsizliğinin	 sürekli	 arttığı	 ve	 emeğin	 sosyo-politik	 ortamının	 sürekli	 gerilediği	 bir	 çevre	
kapitalist	 ülkede,	 demokrasinin	 yokluğu,	 gelir	 dağılımının	 eşitsizliği	 ya	 da	 insan	 hakları	 gibi	
konularda	aktif	bir	taraf	olma	işlevlerini	yerine	getirememektedirler.		
	
Sendikaların	 güçsüzleşmesinde	bir	 diğer	 önemli	 nokta	 ise,	 1980’lerden	bugüne	 sendikaların	
ve	 sendika	 yanlılarının,	 medyada	 ve	 akademide	 konumlarıyla	 ilişkilidir	 ve	 sendikalar	 ve	
sendika	 yanlıları,	 hayatın	 her	 alanında	 zor	 anlar	 yaşamaktadırlar.	 Sendikalar,	 bir	 karşı	
hegemonya	stratejisi	yaratmaktan	uzak	kılacak	şekilde	zayıflatılmakta	ve	zayıflamaktadır.	Bu	
durumda,	 sendikalar,	mavi	yakalı	erkek	 işçilerin	“arkaik”(eski)	kaleleri	olarak	görülmektedir.	
Sendikacılığın	 bu	 “yeni	 imajı”nın	 üretiminde,	medya	 da	 önemli	 rol	 üstlenmektedir.	Medya,	
sendikalara	çok	az	ses	ve	yer	vermekte	ve	sendikaları	şiddet	ve	anarşi	gibi	“arkaik”	yöntemler	
kullanan	“arkaik”	örgütler	olarak	görmekte	ve	göstermektedir.		
	
	Bir	 önemli	 konu	 da,	 sendikal	 hareket,	 yeni	 iktisadi,	 siyasi	 ve	 ideolojik	 ortamın	 yarattığı	
tehditler	 ve	 sorunlar	 konusunda	 yeterli	 bilgiye	 sahip	 değildir.	 Yeni	 gelişmelere	 karşı	 tavır	
geliştirmede	 yaşanan	 sorunlar,	 sendikaların	 her	 geçen	 gün	 daha	 pasifleşmesine	 ve	
etkisizleşmesine	 neden	 olmaktadır.	 Gelişmelerin	 takip	 edilmemesi	 ve	 etkin	 siyasetin	
geliştirilmemesi,	sendikanın	güç	kaybetmesinde	önemli	bir	rol	oynamaktadır.		
	
	Son	olarak,	Türkiye’de	sendikal	hareket,	uluslararası	dayanışma	içinde	yeterli	bir	biçimde	yer	
almamaktadır.	 Küresel	 sendikacılık,	 birçok	 sendikanın,	 sendikal	 sorunlara	 yaklaşımı	 ve	
yabancı	dil	engeli	nedeniyle,	uzak	kaldığı	bir	deneyimdir.		

	
	
	
2.Sendika	içi	yapılar	demokratik	değildir.	

	
Türkiye’de	 sendikal	mücadelenin	 önündeki	 en	 önemli	 engel,	 “profesyonelleşme	 eğilimi”dir.	
Seçimden	 sonra,	 sendika	 yöneticileri	 kendilerini	 ofislerine	 kapatmakta	 ve	 sendikanın	
tabanından	hızla	uzaklaşmaktadırlar.	Dolayısıyla,	“onlar	için	güç”	ve	“onlara	karşı	güç”	ikilemi,	
sendikal	 harekette	 oldukça	 belirgindir.	 Ayrıca,	 delege	 seçimlerinin	 yargı	 gözetim	 ve	
denetiminde	 yapılmaması	 hilelere	 yol	 açmakta	 ve	 temsilcilerin	 seçimle	 göreve	 gelmemesi	
anti-demokratik	yapıları	güçlendirmektedir.		

	

3.	 “2821	 Sayılı	 Sendikalar	 Kanunu	 ile	 2822	 Sayılı	 Toplu	 İş	 Sözleşmesi,	 Grev	 ve	 Lokavt	
Kanununda	Değişiklik	Yapılması	Hakkında	Kanun”	teklifi	 ile	yapılmak	 istenen	değişiklikler	
ne	sendikaların	ihtiyaçlarını	ne	de	ILO	standartlarını	karşılamaktadır.	10	

Her	sene	Mayıs	ayında	Uluslararası	Çalışma	Örgütü	toplantısı	öncesi	2821	sayılı	Sendikalar	ve	
2822	 Sayılı	 Toplu	 İş	 Sözleşmesi	 Grev	 ve	 Lokavt	 Yasasında	 değişiklik	 yapacağız	 söylemiyle	
hükümet	 yetkilileri	 çıkıp	 yapacakları	 değişiklikler	 hakkında	 basını	 ve	 kamuoyunu	
bilgilendiriyor.	 Amaç	 belli	 ILO	 konferansında	 eleştirilerden	 kurtulmak.	 	 Mayıs	 2088’de,	 bir	

																																																													

10	Bu	bölüm,	Mehmet	Ali	Candan	tarafından	Belediye-İş	için	hazırlanan	yazı	ve	haberlere	dayanmaktadır.		
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grup	 iktidar	 partili	 milletvekili	 “2821	 Sayılı	 Sendikalar	 Kanunu	 ile	 2822	 Sayılı	 Toplu	 İş	
Sözleşmesi,	 Grev	 ve	 Lokavt	 Kanununda	 Değişiklik	 Yapılması	 Hakkında	 Kanun”	 teklifini	
TBMM’ne	sundu.11	Teklif,		komisyonlarda	görüşülmeye	başlandı.	Anlaşılan	o	ki	her	ne	kadar,	
Bakan	Çelik		23.05.2008	TBMM	Sağlık,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	işler	Komisyonunda	ele	alınan	
Sendikalar	Kanunu	ile	Toplu	İş	Sözleşmesi,	Grev	ve	Lokavt	Kanununda	değişiklik	öngören	yasa	
teklifi	üzerinde	yaptığı	konuşmada,	“…teklif	Meclis	Başkanlığına	verilmeden	7-8	ay	önce	sivil	
toplum	 kuruluşlarıyla	 konunun	 görüşüldüğünü,	 görüşmelerde	 birkaç	 madde	 hariç,	 çok	
büyük	 oranda	 mutabakat	 sağlandığını”	 belirtti.	 Faruk	 Çelik,	 ''Yüzde	 100	 mutabakat	
sağlanması	mümkün	olmadığı	 gibi,	doğru	da	değildir.	Hiçbir	 zaman	yüzde	100	mutabakat	
diye	 bakmadık,	 'hangi	 konularda	 anlaşabiliriz,	 mutabakat	 sağlanabilir'	 diye	 baktığımızda,	
yüzde	90'lık	bir	mutabakat	sağlandığını	gördük''	demiş	olsa	da	12,	durum	hiçte	sayın	bakanın	
ifade	ettiği	gibi	görünmüyor.	Çünkü,	sayın	Bakanın	sağlandığını	 iddia	ettiği	“yüzde	90'lık	bir	
mutabakat”ın	iktidar	partisinde	bile	olmadığı	görülüyor.	Çünkü	söz	konusu	tasarı,	“hükümet	
tasarısı”	değil,	bir	grup	iktidar	partili	milletvekili	tarafından	Meclise	sunulmuş	bir	“teklif”’tir.	
Nitekim	Meclis	ihtisas	komisyonları	iktidar	partisinin	sahip	çıkmadığı	tekliflerle	doludur.	

Nitekim,	Türk-İş	Genel	Başkanı	Mustafa	Kumlu	07.06.2008’de	yapılan	Banka	ve	Sigorta	İşçileri	
Sendikası'nın	(BASS)	16.	Olağan	Genel	Kurulu’nda	yaptığı	konuşmasında	''Türk-İş,	söz	konusu	
yasaların	değiştirilmesini	öngören	yasa	 teklifini	 reform	niteliğinde	görmemektedir.	Çünkü	
teklif,	 sendikal	 örgütlenmenin	 önündeki	 engelleri	 kaldırmamakta,	 toplu	 pazarlık	 hakkının	
kullanımını	 kolaylaştırmamakta,	 toplu	 pazarlık	 hakkından	 yararlanma	 kapsamını	
genişletmemekte	ve	grev	uygulamasını	istisna	olmaktan	çıkarmaktadır''	demektedir.	13	

Diğer	 yandan,	 27.05.2008	 tarihinde,	 konfederasyon	 genel	 merkezinde	 basın	 toplantısı	
düzenleyen	 DİSK	 Genel	 Başkanı	 Süleyman	 Çelebi	 de,	 tasarının	 “…12	 Eylül	 zihniyetinin	
korunduğunu”	 ve	 “…ILO	 sözleşmelerini,	 Avrupa	 Sosyal	 Şartını	 ve	 sendikal	 özgürlüklerin	
gereklerini	 karşılama”dığını	 açıklamıştır.14	 Çalışma	 bakanına	 tek	 destek	 Hak-İş’ten	
gelmektedir.	 30.05.2008’de	 basına	 açıklamada	 bulunan	 Hak-İş	 Genel	 Başkanı	 Salim	 Uslu,	
“Sendikal	mevzuatın	değiştirilmesi	için	Hükümet	ve	Parlamento	tarihi	bir	sorumluluğu	yerine	
getirmeli	ve	bu	yasaları	çıkarmalıdır.”	demektedir.15		

a.	 Hükümet	 tasarı	 ile	 2821	 Sayılı	 Sendikalar	 Kanunu’nda	 yapılması	 düşünülen	 temel	
değişiklikler		

i.	Tasarı	ile	sendikalar	tüzüklerinde	belirtmek	kaydıyla	bölge	şubeleri	de	kurabilecek.	

ii.	 Tasarıya	 ile,	 işyerinde	 veya	 işletmede	 yürürlükte	 bulunan	 bir	 toplu	 iş	 sözleşmesi	
varsa	veya	yeni	dönem	yetki	prosedürü	başlamış	 ise	tespit	edilecek	 işkolu	değişikliği	

																																																													

11	http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0240.pdf	
12	23/05/2008	tarihli	Anadolu	ajansı	haberi	
	
13	07.06.2008	tarihi	Anadolu	ajansı	haberi	
14	27.05.2008	tarihli	Anadolu	ajansı	haberi	
15	30/05/2008	tarihli	Anadolu	ajansı	haberi	
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bir	sonraki	dönem	için	geçerli	olacak.	İşkolu	tespit	talebi,	yetki	 işlemlerinde	bekletici	
sebep	sayılamayacak.	

iii.	Tasarı,	sendika	kurucusu	olmak	için	Türk	vatandaşı	olma	koşulu	aranmayacak.	

iv.	 Tasarı	 ile	 sendikal	 yapıların	 yönetim,	 denetim	 ve	 disiplin	 kurulları	 gibi	 zorunlu	
organların	oluşumu,	görevleri	ve	toplantılarına	ilişkin	hususlar	tüzüklerine	bırakılıyor.	

v.	Tasarı,	 sendikaların	 ilgili	makamlarca	 yasaya	 aykırı	 görülerek	 düzeltilmesi	 istenen	
tüzük	 değişikliklerinin,	 yönetim	 kurulunca	 yerine	 getirilmesi	 için	 tüzük	 	 değişikliğine	
olanak	sağlıyor.	Ayrıca	tasarı	ile	yine,	tüzüklerde	yapılacak	düzenlemelerle,	şube	açma	
veya	 bu	 konuda	 yönetim	 kuruluna	 yetki	 verme,	 şubeleri	 birleştirme	 veya	 kapatma,	
işçi	sendikası	şubesinin	faaliyet	sahasındaki	işyerlerinde	çalışan	sendikalı	işçi	sayısının	
250'nin	 altına	 düşmesi	 halinde	 şubelerin	 kapatılması	 konusunda	 yönetim	 kuruluna	
yetki	veriyor.	

vi.	 Tasarı	 sendika	 organlarının	 seçimlerde	 uyulacak	 esasları	 yeniden	 düzenliyor..	
Özellikle	sendika	şubesi;	sendika	ve	konfederasyonların	genel	kurul	dışındaki	zorunlu	
organlarına	 seçilebilmek	 için	 aranacak	 şartlardan	 olan	 “fiilen	 çalışma	 veya	
çalışmama”	 koşulu	 sendikal	 kuruluşların	 kararlarına	 bağlı	 olacak	 ve	 sendikaların	
tüzüklerinde	belirlenebilecek.	

vii.	 Tasarı	 ile,	 sendika	 ve	 konfederasyonların	 zorunlu	 organlarının	 (Yönetim,	
Denetleme	 ve	 Disiplin	 Kurullarının)	 görev,	 yetki	 ve	 üye	 sayıları	 alt	 ve	 üst	 sınırları	
belirleyerek	 sendika	 ve	 konfederasyon	 tüzüklerine	 bırakıyor.	 Tasarıya	 göre	 bu	 sayı,	
şube	 kurulları	 için	 en	 çok	 beş,	 sendika	 ve	 konfederasyon	 kurulları	 için	 ise	 en	 az	 üç	
olarak	belirlenmiş.	

viii.	 Tasarı	 ile,	 on	 beş	 yaşını	 doldurmuş	 olup	 da	 İş	 Kanununa	 göre	 işçi	 sayılanlara	
sendikalara	üye	olma	hakkı	tanınıyor.		

ix.	Tasarı	 ile,	üye	sayılarının	belirlenmesi	yeni	esaslara	bağlanıyor.	Üyeliği	kesinleşen	
işçinin	üye	kayıt	 fişinin	bir	nüshasının	sendikaca	onbeş	gün	 içinde	Çalışma	ve	Sosyal	
Güvenlik	 Bakanlığına	 posta	 ile	 ve	 ayrıca	 internet	 üzerinden	 elektronik	 olarak	
gönderilmesi	zorunluluğu	getiriliyor.		

x.	Tasarı	ile,	işçi	sendikası	üyesi	işçinin	geçici	olarak	işsiz	kalması	bir	yıllık	süreyle	sınırlı	
tutuluyor.	Bu	sürenin	sonunda	işsizliğin	devam	etmesi	halinde	üyelik	sona	erdiriliyor.		

xi.	 Tasarı	 ile,	 üyelikten	 çekilmede	 noter	 şartı	 kaldırılıyor.	 Çekilmenin	 posta	 ile	 ve	
ayrıca	internet	üzerinden	elektronik	posta	ile	gönderilmesi	esası	getiriliyor.		

xii.	Tasarı	 ile,	konfederasyonlara	üye	olan	ve	üyelikten	çekilen	sendikalara	durumun	
Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	ile	mahalli	mülki	amirliğe	bildirmesi	zorunluluğu	
getiriliyor.	
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xiii.	Tasarıyla,	sendika	ve	konfederasyonlara	uluslararası	işçi	ve	işveren	kuruluşlarına	
üyelik	 ve	 temsilcilik	 açabilme	 hakkı	 veriliyor.	 Ayrıca,	 Uluslararası	 işçi	 ve	 işveren	
kuruluşlarına	da,	Türkiye'de	temsilcilik	ve	üst	kuruluş	kurabilecek.	

xiv.	 Tasarı	 ile,	 işçi	 sendika	 ve	 konfederasyonlarının	 yönetim	 kurulu	 üyeliğine	 veya	
başkanlığına	seçilen	ve	profesyonel	sendikacılık	yapan	işçinin	iş	sözleşmesi	yöneticilik	
süresince	 askıya	 alınması,	 bu	 şekilde	 yöneticinin	 işyerindeki	 kıdem	 haklarını	
koruyacak	 düzenlemeler	 getiriliyor.	 Tasarıyla,	 yönetim	 kurulu	 üyeliği	 veya	
başkanlığının,	 herhangi	 bir	 nedenle	 sona	 ermesi	 halinde	 yada	 sendika	 şubesinin	
ortadan	 kalkması	 suretiyle	 son	 bulmasında,	 yöneticiler,	 yöneticilik	 görevinin	 sona	
erme	 tarihinden	 itibaren	 bir	 ay	 içinde,	 ayrıldıkları	 işe,	 yeniden	 başlatılmak	 üzere	
başvuruda	bulunmaları	düzenleniyor.	Ayrıca	tasarı,	işverenin	talep	tarihinden	itibaren	
en	geç	bir	ay	içinde	bu	kişileri	o	andaki	şartlarla	eski	işlerine	veya	eski	işlerine	uygun	
bir	 diğer	 işe	 başlatmak	 zorunda	 olduğu;	 bu	 kişilerin	 süresi	 içinde	 işe	 başlatılmadığı	
takdirde	 iş	 sözleşmelerinin	 işveren	 tarafından	 feshedilmiş	 sayılacağı;	 ödenecek	
tazminatın	 hesabında	 işyerinde	 çalışılmış	 sürelerin	 göz	 önünde	 tutulacağı	 ve	 fesih	
sırasında	 işçinin	emsalleri	 için	geçerli	 iş	 şartlarının	esas	alınacağı	hükme	bağlanıyor.	
Tasarı,	 bu	 durumda	 olanların	 iş	 güvencesi	 hükümlerinden	 de	 yararlanacağı	 da	
düzenlenmiştir.		

xv.	 Tasarı	 ile,	 son	 yıllarda	 İş	 Kanunda	 yapılan	 düzenlemelerle,	 işyeri	 sendika	
temsilcisinin	 azalan	 sendikal	 güvencesi	 kısmen	 güçlendiriliyor.	 Tasarı	 haksız	 olarak	
işten	atılan	işyeri	sendika	temsilcinin	mahkeme	kararı	ile	işe	iadesini	öngörüyor.		

“İşveren,	işyeri	sendika	temsilcilerinin	iş	sözleşmelerini	haklı	bir	neden	olmadıkça	ve	
nedenini	 açık	 ve	 kesin	 şekilde	 belirtmedikçe	 feshedemez.	 Fesih	 bildiriminin	 tebliği	
tarihinden	 itibaren	 bir	 ay	 içinde	 temsilci	 veya	 üyesi	 bulunduğu	 sendika,	 iş	
mahkemesinde	dava	açabilir.	

…	

Temsilcinin	işine	iade	edilmesine	karar	verilirse,	kararın	kesinleşmesinden	itibaren	altı	
işgünü	 içinde	 temsilcinin	 işe	 başlamak	 üzere	 başvurması	 şartıyla,	 fesih	 geçersiz	
sayılarak	iş	gördürülmemiş	olsa	bile,	temsilcinin	işinden	çıkarıldığı	tarihten	başlamak	
üzere	temsilcilik	süresinin	devamınca	ücreti	ve	diğer	bütün	hakları	işveren	tarafından	
ödenir.	 Bu	 hüküm,	 yeniden	 temsilciliğe	 atanma	 halinde	 de	 uygulanır.	 Bu	 madde	
hükümlerinden	 işverenle	 iş	 ilişkisi	 devam	eden	 sendika	 ve	 sendika	 şube	yöneticileri	
de,	sendikanın	yetki	süresi	ile	sınırlı	olarak	yararlanırlar.”		

xvi.	 Tasarı	 ile	 sendika	 ve	 konfederasyonların	 eğitim	 ve	 öğretim	 kurumları,	 kreş	
açabilmeleri,	 tabii	 afetlerde	 yapacakları	 yardımlar	 tüzüklerine	 bırakılıyor.	 Bu	
düzenlemeye	 göre;	 sendika	 ve	 konfederasyonlar	 yardımların	 usul	 ve	 esasları	
tüzüklerinde	göstermek	 şartıyla,	üyelik	 şartı	 aranmaksızın,	 yönetim	kurulu	 kararı	 ile	
nakit	 gelirlerinin	 %25'ini	 aşmamak	 kaydıyla	 eğitim,	 sağlık,	 rehabilitasyon	 veya	 spor	
tesisleri	 kurabilir,	 kreş	 açabilirler.	 Yurtiçinde	 veya	 yurtdışında	 meydana	 gelen	 tabi	
afetlerin	vukuunda	afet	bölgelerine	gerekli	yardımda	bulunabilirler.		
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xvii.	 Tasarı	 ile,	 sendika	 ve	 konfederasyonların	 daha	 önce	 Bakanlar	 Kurulu	 izni	 ile	
mümkün	 olan,	 Türkiye	 Cumhuriyetinin	 üyesi	 bulunduğu	 uluslararası	 kuruluşlar	 ile	
yurtdışındaki	diğer	kişi,	kurum	ve	kuruluşlardan	ayni	ve	nakdi	yardım	almaları	hükmü,	
sadece	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığına	bildirimde	bulunmakla	sınırlandırılıyor.		

xviii.	 Tasarı	 ile,	 sendikal	 kuruluşların	 yöneticilerin	 mal	 bildirimlerin	 rızaları	 dışında	
açıklanamayacağı,	 sadece	 	yargı	mercilerince	ve	denetleme	veya	 inceleme	yetkisine	
sahip	 diğer	 makam,	 organ	 ve	 mercilerce	 iade	 edilmek	 üzere	 alınabileceği	
öngörülüyor.	

xix.	 Tasarı	 ile,	 sendika	 ve	 konfederasyonların	 sosyal	 amaçlı	 yapacakları	
harcamalardaki	oranı	%5'den	%10'a	çıkarılıyor.		

xx.	 Tasarı	 ile,	 Sendika	 ve	 konfederasyonların	 denetleme	 kurulları	 veya	 denetçiler	
tarafından	 yapılacak	 idari	 ve	 mali	 denetim	 dışında	 istemeleri	 halinde	 yeminli	 mali	
müşavirlerce	de	yapılabileceği	öngörülmüştür.	

xxi.	Tasarı	 ile	2821	sayılı	sendikalar	Kanunun	ceza	hükümleri	Temel	Ceza	Kanunu	ile	
yapılan	değişikliğe	uygun	hale	getirilmiştir.		

xxii.	Tasarı	 ile,	 yirmisekiz	olan	 işkollarının	 sayısı	on	dokuz	olarak	belirleniyor.	Ayrıca	
işkolu	 istatistiklerinin	 kanunun	 yayımını	 müteakip	 yılda	 bir	 kez	 yayınlanması	
öngörülmüştür.	Tasarının	ilgili	maddesine	göre	işkolları	şöyledir.	

1-Gıda,	avcılık	ve	balıkçılık,	tarım	ve	ormancılık,	2-Madencilik	ve	taş	ocakları,	3-	
Petrol,	kimya,	lastik,	plastik	ve	ilaç,	4-Dokuma,	konfeksiyon	ve	deri,	5-Ağaç	ve	
kâğıt,	6-İletişim,	7-Basın-yayın	ve	gazetecilik,	8-	Mali	aracılık,	9-Ticaret,	büro,	
eğitim	ve	güzel	 sanatlar,	10-Çimento,	 toprak	ve	cam,	11-Metal,	12-Gemi,	13-
İnşaat,	 14-	 Enerji,	 15-Taşımacılık,	 ardiye	 ve	 antrepoculuk,	 16-	 Sağlık,	 sosyal	
hizmetler,	17-	Konaklama	ve	eğlence	işleri,	18-	Savunma,	

	 19-Genel	işler,	

22-	 Tasarı	 ile,	 sendika	 ve	 konfederasyonlar	 tarafından	 tutulan	 defter	 ve	
kayıtların	her	çeşit	resim,	vergi	ve	harçtan	muaf	tutuluyor.	

xxiii.	Tasarı,	sigortalı	 işten	ayrılış	bildirgesi	vermeyen	işverenlere	yaptırım	getiriliyor.	
Tasarıya	 göre,	 internet,	 elektronik	 veya	 benzeri	 ortamda	 göndermekle	 zorunlu	
tutulduğu	halde	anılan	ortamda	göndermeyenler	hakkında	her	bir	sigortalı	için	asgari	
ücret	tutarında	idari	para	cezasına	çarptırlacak.	

xiv.	 Tasarıda	 yeralan	 geçici	 maddeler	 ile	 İşkolları	 sayısının	 azaltılması	 nedeniyle	
kaldırılmış	 işkollarına	 göre	 kurulmuş	 sendikaların,	 İşkolları	 Tüzüğünün	 Resmi	
Gazete'de	 yayımlanıncaya	 kadar	 faaliyetlerine	 devam	edecekleri	 hükme	bağlanıyor.	
Tasarı,	 İşkolları	 Tüzüğünün	 yayımlanması	 tarihinde	 yürürlükte	 olan	 işkolu	
tespitlerinin,	bir	sonraki	tespite	kadar	geçerli	olacağını	öngörüyor.	
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b.	2822	Sayılı	 Toplu	 İş	 Sözleşmesi	Grev	ve	 Lokavt	Kanunu’nda	yapılması	düşünülen	 temel	
değişiklikler		

i.	 Tasarı	 ile,	 uygulamada	 ortaya	 çıkan	 bazı	 aksaklıkların	 önlenmesi	 amacıyla,	
işverenlere,	 işletme	 niteliğini	 kazanan	 veya	 yitiren	 işyerlerini	 Bakanlığa	 bildirme	
yükümlülüğü	getiriliyor.	Ayrıca,	 fiilen	uygulanan	 	 grup	 toplu	 iş	 sözleşmesinin	 tanımı	
tasarı	ile	yasaya	ekleniyor.	

ii.	 Tasarı	 ile,	 İşletme	 kapsamındaki	 bir	 işyerinin	 veya	 bir	 bölümünün	 devrinde,	
devralan	 işverenin	 aynı	 işkoluna	 giren	 işyeri	 veya	 işyerlerinde	 yürürlükte	 olan	 bir	
toplu	iş	sözleşmesi	olsa	dahi,	devralınan	işyerinde	uygulanan	toplu	iş	sözleşmesinden	
doğan	hak	ve	borçlar,	yeni	işverenle	işçi	arasında	iş	sözleşmesi	hükmü	olarak	devam	
edeceği	 ve	 devirden	 itibaren	 bir	 yıl	 geçmedikçe	 işçi	 aleyhine	 değiştirilemeyeceği	
düzenleniyor.	 .Ayrıca,	 söz	 konusu	 hak	 ve	 borçların	 yeni	 bir	 toplu	 iş	 sözleşmesi	 ile	
düzenlenmesi	 veya	devir	 alınan	 işyerinde	uygulanmakta	olan	 toplu	 iş	 sözleşmesinin	
daha	 yüksek	 hak	 ve	 menfaatler	 sağlaması	 halinde	 bir	 yıllık	 süre	 uygulanmayacağı	
düzenleniyor.	

iii.	 Tasarı;	 sendikaya	 dayanışma	 aidatı	 ödeyerek	 toplu	 iş	 sözleşmesinden	
yararlanmalarını,	 toplu	 iş	 sözleşmesinin	 imzalanmasından	 itibaren	 geçerli	 olacağını	
öngörüyor.	Ayrıca	tasarı,	daha	önce	üyelik	aidatının	üçte	ikisi	olan	dayanışma	aidatını	
üyelik	aidatı	miktarı	ile	sınırlandırıyor.	

iv.	 Tasarı	 ile,	 teşmilin	 yürürlüğe	 gireceği	 tarih	 olarak	 teşmil	 kararnamesinin	
yayımlandığı	 tarih	esas	alınıyor.	Tasarıyla,	 	 işkolunda	en	çok	üyeye	sahip	sendikanın	
yapmış	 olduğu	 bir	 toplu	 iş	 sözleşmesinin	 teşmil	 edilebileceği	 öngörülüyor.	 Ayrıca,	
Yüksek	 Hakem	 Kurulunun	 görüş	 belirtmesi	 için	 bir	 süre	 getiriliyor.	 Ayrıca	 teşmil	
uygulanan	 işyerinde	 veya	 işletmede,	 yeni	 toplu	 iş	 sözleşmesi	 yapılması	 durumunda	
teşmil	uygulamasının	kendiliğinden	sona	ereceği	düzenleniyor.	

v.	 Tasarı	 ile,	 yetkili	 sendikanın	 belirlenmesinde	 %10	 barajı	 kaldırılıyor.	 Yeni	 baraj,		
Ekonomik	ve	Sosyal	Konseye	üyelik	ve	en	az	80000	üyeye	sahip	bir	Konfederasyona	
üye	olan	sendika.	Tasarı	 ile,	yılda	 iki	kez	yayımlanan	 iş	kolu	 istatistiklerinin	her	yılın	
Ocak	ayında	yayımlanması	öngörülmüştür.		

vi.	 Tasarı	 ile	 uyuşmazlıkla	 ilgili	 süreler	 yeniden	 düzenlenerek	 toplu	 iş	 sözleşmesi	
görüşmelerindeki		gereksiz	uzamalar	azaltılmaya	çalışılıyor.		

vii.	 Tasarı	 ile	 taraflara	 arabulucu	 seçimi	 sırasında	 bir	 hareket	 serbestisi	 sağlanıyor.	
Buna	göre,	 taraflar	 toplu	görüşmelerin	başlangıcından	 itibaren,	aralarında	anlaşmak	
suretiyle,	resmi	listeden	bir	arabulucu	belirleyebilecekler.		

viii.	 Tasarı	 ile,	 uyuşmazlığın	 çözülemediğini	 taraflardan	 birinin	 görevli	 makama	
bildirmesinden	 sonraki	 altı	 iş	 günü	 içinde	 grev	 karan	 alınması	 düzenlenerek,	 grev	
kararının	alınmasında	arabuluculuk	şartına	bağlı	tutulmasından	vazgeçiliyor.	

ix.	 Tasarı	 ile,	Grev	 ve	 Lokavt	 yapılamayacak	 işler	 kapsamından;	 termik	 santrallerini	
besleyen	 linyit	 üretimi,	 üretimi	 nafta	 veya	 tabii	 gazdan	 başlayan	 petrokimya	 işleri,	
kamu	kuruluşlarınca	yürütülen	 şehir	 içi	deniz,	 kara	ve	demiryolu	ve	diğer	 raylı	 toplu	
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yolcu	ulaştırma	hizmetleri,	havagazı	ve	petrol	 sondajı	 işleri	 çıkarılıyor.	Tasarıyla	 ilgili	
maddeye	 eklenen	 düzenlemeyle,	 	 grev	 ve	 lokavt	 uygulanması	 sırasında	 bankacılık	
sektöründe	 sözleşmeleri	 gereği	 taahhüt	 edilen	 hizmetlerin	 verilmesine	 devam	
olunur”	hükmü	ile	bankacılık	sektöründe	grev	yasağı	devam	ediyor.	

x.	 Tasarı	 ile	 öngörülen	 düzenleme	 ile,	 eğitim	 ve	 öğretim	 kurumları	 grev	 ve	 lokavt	
yasağı	kapsamından	çıkarılarak,	çalışanlara	grev	ve	lokavt	hakkı	veriliyor.	

xi.	 Tasarı	 ile,	 grev	 ve	 lokavt	 yasağının	 kapsamı	 dışında	 kalan	 işyerlerinde	 varılan	
anlaşma	 sonucu	 imzalanan	 toplu	 iş	 sözleşmesinin,	 işletme	 sözleşmesi	 niteliğini	
kazanacağı	ve	işletmeye	dahil	tüm	işyerlerinde	uygulanacağı	öngörülüyor.	

xii.	Tasarı	ile,	Bakanlar	kurulunun	kanuni	bir	grev	veya	lokavtı	genel	sağlığı	veya	ulusal	
güvenliği	 bozucu	 nitelikte	 olduğu	 gerekçesiyle	 altmış	 gün	 süreyle	 erteleme	 “hakkı”	
yasada	 dururken	 sadece	 Bakanlar	 Kurulu’nun	 bu	 	 kararı	 alınmadan	 önce,	 Yüksek	
Hakem	Kurulu'ndan	istişari	mütalaa	isteme	zorunluluğu	getiriliyor.	

xiii.	Tasarı	ile,	grev	gözcülerinin	zorunlu	ihtiyaçlarının	karşılanması	Çalışma	ve	Sosyal	
Güvenlik	Bakanlığınca	çıkarılacak	bir	yönetmelikle	belirlenecek.	

xiv.	 Tasarı	 ile,	 Yüksek	 Hakem	 Kurulu’nda	 işçi	 konfederasyonlarından,	 işçi	 sayısı	 en	
yüksek	 olan	 konfederasyonca	 seçilecek	 iki	 üye’nin	 katılımı	 değişiyor.	 “İşçi	
konfederasyonlarından	 kurula	 katılacak	 iki	 üyeden	 birisinin	 en	 çok	 üyeye	 mensup	
konfederasyondan,	 diğer	 üyenin	 ise	 görüşmeye	 taraf	 konfederasyondan	 olması…”	
öngörülüyor.	

xv.	Tasarı	 ile	daha	önce	grev	uygulanan	 işyerinde,	“Bu	 işyerinde	grev	vardır"	 ibaresi	
dışında	 afiş,	 pankart	 gibi	 ilan	 araçlarını	 asan	 veya	 yazı	 yazanlara	 yönelik	 yasaklar	
niteliği	farklılaşsa	da	devam	ediyor.	

	

NE	YAPMALI?	
	
1.	Tüm	emek	kesimlerine	engelsiz	ve	yasaksız	sendika	ve	grev	hakkı	tanınmalıdır.		

	
Sendikal	 örgütlenme	 hakkının	 yasal	 somut	 güvenceleri	 ILO	 standartlarına	 uygun	 olarak	
sağlanmalıdır.	Sendikaya	üyelik	hakkı,	 toplu	sözleşme	hakkı	ve	grev	hakkı	hiçbir	kısıtlama	ve	
müdahaleye	fırsat	vermeyecek	bir	bütünlük	içinde	tanınmalıdır.		

	
Grev	 sadece	 toplu	 sözleşme	 sürecinde	 uygulanabilecek	 bir	 hak	 olmaktan	 çıkarılmalı;	 genel	
grev,	 hak	 grevi,	 dayanışma	 grevi	 yasallaşmalıdır.	 Kamu	 çalışanları	 için	 grev	 bir	 hak	 olarak	
tanınmalıdır.	

	

2.	Tüm	emek	kesimlerine	(emekliler,	işsizler,	gençler	ve	çiftçiler	dahil)	sendikal	örgütlenme	
hakkı	tanınmalıdır.		
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Sendikalaşma	 arttıkça	 katılımcı	 demokrasi	 de	 güçleneceğinden	 sendikalaşma	 etkin	 olarak	
teşvik	edilmelidir.		

		
	
3.	Yeni	örgütlenme	önerileri	geliştirmek	gerekmektedir.		

	
Üretim	 noktasından	 bölüşüm	 noktasına	 kadar,	 insanların,	 özyönetim,	 ortak	 yönetim,	
sendikalar,	 vakıflar,	 dernekler	 ve	 kooperatifler	 gibi	 her	 türlü	 yapısal	 biçim	 aracılığıyla	
toplumun	her	 seviyesinde	 katılımı	hedeflenmelidir.	 Sendikaların	 faaliyeti	 üzerine	 Sendikalar	
Kanunu	başta	olmak	üzere	çeşitli	düzenlemelerle	getirilen	kısıtlamalar	kaldırılmalıdır.	Üretim	
mekanı	 fabrikayı	 aşarak	 toplumun	 geneline	 yayılmıştır.	 Sendikal	 faaliyetin	 bu	 genişlemeyi	
takip	 etme	 kabiliyeti	 arttırılmalıdır.	 Barizdir	 ki;	 buradaki	 katılım,	 tüketicinin	 bir	 malı	 satın	
almak	 suretiyle	 verdiği	 onayda	 demokrasi	 arayanların	 anladığı	 demokrasiden	 oldukça	
farklısını	içermektedir.		
	
Alternatif	düşünen	ve	paylaşan	insanlara	dayanmak	durumundadır.	Alternatiflerin	üretimi,	bu	
insanların	 kendi	 yaşamlarını	 düzenleyen	 kuralların	 akdedilmesi,	 tatbiki	 ve	 yorumlanması	
süreçlerine	 katılımlarını	 öngerektirmektedir.	 Sosyal	 politikalar,	 sosyal	 politikasızlığın	
mağdurlarının	taleplerini	içermelidir.	Sosyal	politikaların	üretilme	zeminini,	içerisinde	yerel	ve	
uluslararası	sermayenin	orantısız	olarak	temsil	edildiği	aygıtlar	toplamı	olarak	devletten,	yine	
bu	 devletin	 müdahalesi	 ekseninde	 şekillenseler	 de	 sosyal	 politikasızlığın	 mağdurlarına	
çevirmek	 gerekmektedir.	 Mağdurların	 enerjilerini	 içermeyen	 teşebbüsler	 mağdurlar	 için	
yeterli	çözümler	üretemezler.		
	
Yeni	 örgütlenme	 formları	 üzerinde	 düşünmek	 çok	 farklı	 boyutları	 da	 birlikte	 düşünmek	 ve	
değerlendirmek	anlamına	gelmektedir.	Bu	yeni	örgütlenme	formlarının,	ne	tür	kapasitelerle	
donanacağı	 ve	 siyasal	 iktidar	 içerisinde	 temsil	 edilemediği	 zamanlarda	 da	 kendi	 otonom	
taleplerini	 nasıl	 üreteceği,	 yayacağı	 ve	 bunları	 ortak	 bir	 dile	 ve	 pratiklere	 çevirebileceği	
düşünme	eyleminin	odaklanacağı	temel	alanlardır.	Alternatifler	üretme	faaliyetinin	hem	ilksel	
birikim	 süreçlerine	 karşı	 hem	 de	 emek	 sömürüsüne	 karşı	 tertiplenmesi	 gerekmektedir.	 Bu	
alanlardan	ikisinde	de	işleyebilecek	ya	da	bu	alanlara	has	özelliklere	sahip	emek	örgütlenmesi	
formları	 arasında	 koordinasyon	 sağlayabilecek	 yeni	 bir	 örgütlenme	 formuna	 (ya	 da	
formlarına)	ihtiyaç	vardır.		
	
Yeni	örgütlenme	formunun	etkinliği	emeğin	toplumun	kurucu	unsuru	olarak	siyasi	ve	hukuki	
kabul	 görmesiyle	 bağlantılıdır.	 “Sermaye”nin	 talepleriyle	 şekillenen	 sosyal	 politika	
paradigmasına	 “Hayır”	 diyecek	 “Binlerce	 Evet”	 yaratmak	 mecburiyeti	 vardır.	 Bu	 “Binlerce	
Evet”,	 emekçi	 sınıfın	 gücü,	 yerelden	 ulusala	 ulusaldan	 küresele	 doğru	 uzandığında	
bulunabilecektir.		
	
	Yeni	emek	örgütlenmesi	 formu	üzerine	düşünürken,	yerelden	ulusala	ve	ulusaldan	küresele	
ulaşan	emek	yanlısı	demokratik	kitle	örgütleri	 ve	 sendikaların	bir	araya	gelmesiyle	oluşacak	
“komiteler”	ve	“halkalar”,	 topluma	alternatif	bir	kurgunun	olabilirliğini	gösterebilir.	Bu	 tarz,	
“komite”	 ya	 da	 “halka”	 tarzı	 örgütlenmeler,	 mahallelerde	 ya	 da	 belli	 yerelliklerde	
oluşturulabilir.	 Bu	 tarz	 oluşumlar,	 çözüme	 yönelik	 insanların	 bir	 araya	 gelip	 sorunları	
tartışması	 için	ve	kendi	 sorunlarına	kendi	 çözümlerini	üretmeleri	 için	oldukça	önemlidir.	Bu	
tarz	oluşumlar,	 temel	 sağlık	hizmetlerinin	 verilmesi,	 aşı	 kampanyaları	 ve	 toplumsal	 risklerle	
ilgili	 bazı	 hizmetleri	 kendi	 içlerinde	 harekete	 geçirebilirler.	 Bu	 tarz	 oluşumlar	 içinde	
emekçilere	 yakın	 doktorlar,	 öğretmenler	 ve	 sosyal	 hizmet	 uzmanları	 belli	 hizmetler	
verebilirler.	 Hizmetin	 verilmesinde	 kamu	 otoriteleri	 ile	 çevreler	 arasındaki	 iletişimi	
düzenleyecek,	 alınacak	 kararları	 siyasi	 iktidarın	 diline	 tahvil	 edebilecek	 kısacası	 hizmeti	
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verenle	 alan	 arasındaki	 mutlak	 ayrımı	 aşındırabilecek	 tedbirler	 alınabilir.	 Bu	 komiteler	
ve/veya	 halka	 tipi	 oluşumlar	 için	 Chavez	 yönetiminin	 Bolivarcı	 Halkaları	 ya	 da	 Latin	
Amerika’da	gerçekleşen	yeni	direniş	deneyimlerinden	yararlanılabilir.	
	
Yeni	 örgütlenme	 formu,	 bu	 komiteler	 ve/veya	 halka	 tipi	 oluşumlar	 emeğin	 paradigmasının	
değerlerini	örecektir	(eşitlik,	demokratiklik,	katılım,	dayanışma).	Bu	örülen	değerler,	geleceğe	
dönük	 alternatif	 bir	 toplumu	 mümkün	 kılacak	 siyasi	 tavırları	 da	 üretecektir.	 Bu	 tarz	
oluşumlar,	 devletin	 himayesindeki	 “toplum	 merkezleri”nden,	 sivil	 toplum	 kuruluşlarının	
“hayırsever”	 ve	 “düşkün”	 ilişkisini	 yeniden	 üreten	 yardımlarından,	 din	 sömürücüsü	 kesimin	
“emek”in	 tüm	 değerlerine	 aykırı	 düşünceleri	 ören	 yardım	 ağlarından	 tümüyle	 farklı	 olmak	
durumundadır.		
	
Yeni	 örgütlenme	 formu	 üzerine	 düşünürken,	 bu	 formun	 somut	 ifadelerinden	 birisi	 olarak,	
yeni	bir	sendikal	formdan	da	bahsetmek	olasıdır.	Kapitalist	sömürü	karşısında	(üretim	araçları	
üzerine	tesis	edilen	özel	mülkiyetin	ve	emeğin	ücret	 ilişkisine	tabi	kılınışının	karşısında)	yeni	
bir	 sendikal	 form	 gerekliliği	 durmaktadır.	 Sendikal	 formlar,	 Türkiye’nin	 anayasal	 düzeninin	
mahkûm	 ettiği	 gibi,	 salt	 halihazırda	 işçi	 olarak	 çalışanlar	 tarafından,	 salt	 ücret	 mücadelesi	
vermek	 üzere,	 salt	 fabrika	 alanına	 sıkıştırıldığında,	 önüne	 konulan	 meşru	 maksadı	 bile	
gerçekleştiremezler.	Bu	noktada,	bir	temel	ilkenin	belirtilmesi	gerekmektedir;	kapitalist	yasa	
koyucuların	 kabul	 edebilecekleri	maksatlar	 için	 bile,	 onların	 kabul	 edebileceklerinden	 daha	
fazla	özgürlük	alanı	gerekmektedir.		
	
Öyleyse	 bu	 yeni	 sendikal	 formun	 işsizleri,	 emeklileri,	 öğrencileri,	 ev	 içi	 emeği,	 ailenin	 üyesi	
olarak	ailenin	işletmesinde	çalışan	kimseleri,	sokak	satıcılarını,	küçük	işletmelerde	çalışanları,	
kapsayabilme	özgürlüğüne/iktidarına/haklarına	 sahip	olması	gerekliliğini	öne	 sürebiliriz.	 “Bu	
insanları	 neden	 örgütleyeceksiniz,	 olmayan	 ücretlerini	 arttırmak	 için	 mi?”	 “Böyle	 bir	
örgütlenme	 kendi	 masraflarını	 nasıl	 çevirecek?”	 gibi	 sorulara	 pek	 çok	 cevap	 vermek	
mümkündür.	 Bu	 tip	 örgütlenmelerin	 gelirlerinin	bir	 kısmını	 kamusal	 kanallardan	edinmeleri	
mümkündür,	ancak	bu	durumda	iktidarla	ilgili	örgütler	arasında	bağımlılık	ilişkilerinin	tesisini	
engelleyecek	yöntemler	aranmalıdır.	Örgütsüzlere	hitap	etmek,	mücadelenin	ücret	ilişkisi	 ile	
sınırlanmadığını,	 mücadelenin	 emek	 gücü	 potansiyeline	 sahip	 olan	 kimselerin	 duygusal	 ve	
maddi	yeniden	üretimi	için	gerekli	olanları,	yani	hakkettiklerini,	yani	ortak	mülkiyet	haklarını	
talep	etmek	ve/veya	birlikte	üretmek,	üretirken	gerekli	kaynakları	edinmek	için	gereken	her	
şeyi	 içerdiğini,	en	baştan	kabul	etmeyi	gerektirir.	Çocuklara	bakım	 için	kreş,	mahalleye	okul	
yapmak,	bunu	yerel	ya	da	ulusal	düzeyde	örgütlenmiş	iktidar	şebekelerinden	istemek,	temiz	
su	 için	 el	 vermek,	 sağlık	 hizmeti	 götürmek	bunların	hepsi	 örgütlenmenin	hesabına	dahildir.	
Öyleyse,	 toplumsal	 üretimi	 gerçekleştiren	 insanların	 bulunduğu	 her	 yer	 fabrikadır	 ya	 da	
fabrika	her	yerdir.	Ancak,	bu	fabrika,	işyeri	kurallarını	kapitalistin	koyduğu	o	fabrika	değildir.	
Burada	“üretim,	üretim	araçlarına	malik	olanın	özel	alanında	gerçekleşir”	düsturu	su	götürür	
bir	iddiaya	denk	gelir.	İçinde	kapitalist	sınıfın	çıkarlarının	aşırı	eşitsiz	bir	şekilde	temsil	edildiği	
bir	 alan	 olarak	 devletin,	 toplumsal	 üretimi	 gerçekleştirenlere	 -kolektif	 emeğe-	 karşı	
yükümlülüklerini	 ikame	edecek	bir	örgütlenmeden	bahsetmiyoruz.	Devletin	emeğin	kolektif	
haklarını	 yerine	getirmesi	 süreci	 içerisinde	emekçilerin	aktif	 katılımından	ve	bu	aktif	 katılım	
ekseninde	 devlet	 içerisinde	 temsillerinin	 artırılmasından	 bahsetmekteyiz.	 Dışlananların	
temsilini	 ve	 taleplerini	 zorlayacak,	 yani	 hem	 doğrudan	 siyasi	 iktidarın	 kullanımına	 yönelik	
talepler	üretecek	hem	de	talep	edilen	“hakların”	sahibi	olan	kimselerin	yalnızlaşmasını,	talep	
edilen	 şeylerin	 kamusal	 veçhesini	 unutmalarını	 engelleyecek	 bir	 örgütlenmeye	 çağırı	
yapıyoruz.	 İmeceden,	 hayırseverlikten	 bahsetmiyoruz,	 en	 mahrem	 anında	 bile	 kamusal	
olanın,	kolektif	haklar	dilinde	içerilenin	talebinden	bahsediyoruz.		
	
Yeni	sendikal	form	dâhil	olmak	üzere,	anılan	talepleri	üretip	öne	sürecek	olan	örgütlenmeler	
(çevreler),	 bunların	 arasında	 koordinasyon	 sağlayacak	 diğer	 formlar,	 mevcut	 legal	 örgüt	
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formlarının	(vakıf,	sendika,	dernek,	kooperatif,	parti	vs.)	melezlemesinden	öte	yapılara	denk	
gelirler.	Mevcut	olanın	 terimlerinden	 ilerlersek	 (ama	bu	 rota,	aynı	anda,	mevcut	olmayanın	
tahayyülünü	 de	 zora	 sokar)	 bahsedilen	 emek	 örgütlenme	 önerileri	 bir	 yandan	 çevreleri	 ve	
çevrelerle	 devleti	 ilişkilendirecek	mekanizmaları	 diğer	 yandan	 da,	 aynı	 anda	 ağırlıklı	 olarak	
sendika,	 kooperatif	 ve	 dernek,	 daha	 düşük	 yoğunluklu	 olarak	 de	 siyasi	 parti	 ve	 vakıf	
özelliklerini	taşıyan	yeni	bir	sendikal	formu	içerir.	Ve	tabii	bunları	aşar.		

	

4.	 Mevzuatta	 Avrupa	 Birliği	 müktesebatıyla	 sınırlı	 kalmaksızın	 somut	 dönüşümler	
gözetilmelidir.		

Bu	 bağlamda	 öncelikle	 87	 ve	 98	 sayılı	 sözleşmelere	 uyum	 sağlanması	 yoluyla	 Uluslararası	
Çalışma	 Örgütü	 standartlarının	 gözetilmesi	 gerekmektedir.	 Ancak	 Avrupa	 Ekonomik	
Topluluğu’ndan	başlayarak	Avrupa	Birliği’ne	giden	süreçte	imzalanan	temel	kurucu	belgelerin	
(anlaşmaların)	 içerdiği	 genel	 tutum	 (insan	haklarına	 saygı,	 hukukun	üstünlüğü,	 ücret	 eşitliği	
vs.	ilkeler)	ve	Çalışanların	Temel	Sosyal	Hakları	Topluluk	Şartı	ile	Avrupa	Birliği	Temel	Hakları	
Şartı’nın	 koruyucu	 hükümleri	 de	 önemle	 değerlendirilmelidir.	 Bu	 bağlamda,	 insan	 haklarını	
ekonomik	 ve	 sosyal	 hakları	 içerecek	 şekilde	 anlamak	 ve	 Avrupa	 Adalet	 Divanı’nın	 bağlayıcı	
olmayan	 nitelikteki	 kuralları	 hukuksal	 etkiyi	 haiz	 kurallara	 çevirme	 eğilimini	 takip	 ederek,	
esnek/yumuşak	hukuk	hükümlerini	 (siyasi	 taahhütleri)	hukuksal	metinler	olarak	yorumlayıp,	
mahkeme	 yorumlarında	 da	 bunların	 böyle	 olması	 gerektiğini	 savlamak	 gerekmektedir.	 Bu	
bağlamda,	Amsterdam	Antlaşmasıyla	Topluluğun	kurucu	metinleriyle	bütünleştirilmiş	olduğu	
iddia	edilebilecek	olan	1989	tarihli	Çalışanların	Temel	Sosyal	Hakları	Topluluk	Şartı’nın	hukuki	
bağlayıcılık	 kazandığı	 savlanmalıdır.	 Önerdiğimiz	 yorum	 siyasetine	 göre,	 Topluluk	 Şartında,	
Uluslararası	 Çalışma	 Örgütü	 Sözleşmelerine	 yapılan	 gönderme,	 bu	 sözleşmeleri	 de	 hukuki	
bağlayıcı	metinler	statüsüne	getirmiştir	(Gülmez,	2005:219-248).	

Mevcut	 haliyle	 emek	 düzenlemelerimizin	 Avrupa	 ülkeleri	 başta	 olmak	 üzere	 gelişmiş	
ülkelerdeki	standartlara	uydurulması	için:		

a. Sendika	kurma	hakkının	bütün	çalışanlara	tanınması	gerekir.	Bu	kapsamda	çalışanlar	
kavramı,	emekli,	işsiz,	ev	işçisi	ve	öğrencileri	de	kapsayacak	şekilde	yorumlanmalıdır.	
Zira	 çalışma,	 hem	 geçmişte	 yapılmış	 olan	 çalışma	 karşılığında	 insani	 bir	 yaşlılık	
dönemi	 geçirmeyi,	 hem	 ev	 işçilerinin	 ödenmeyen	 emeğini,	 hem	 iş	 arayanların	
çabalarını,	 hem	 de	 vasıflı	 işgücü	 olabilmek	 için	 sarfedilen	 gayreti	 kapsamaktadır.	
Çalışma,	 iki	 birey	 arasındaki	 sözleşme	 ilişkisinin	 değil;	 yaşamın	 üretimi	 ve	 yeniden	
üretiminin	 zorunlu	 koşulu	 ve	 sonucudur.	 Bizi	 insan,	 içinde	 yaşadığımız	 ortamı	 da	
toplum	yapan	şeydir.		

b. Memurlara	 tanınan	 toplu	 sözleşme	hakkının	 gerçek	 anlamda	bir	 hak	 olabilmesi	 için	
Anayasa’nın	53.	maddesinde	bahsi	geçen	Kamu	Görevlileri	Hakem	kurulu	kararlarının	
kesin	 olmaktan	 çıkarılıp	 yargı	 denetimine	 açılması	 ve	 aynı	 fıkrada	 bahsi	 geçen	
“başvurabilir”	ifadesi	gereği	bu	kurula	başvurmadan	da	hak	arama	yollarının	önünün	
açılması	 gerekmektedir.	 Buna	 ek	 olarak,	 bütün	 memurların	 toplu	 sözleşme	
kapsamına	sokulması	uygun	olacaktır.	

c. İşyerinin	 girdiği	 işkolunun	 saptanmasının	 Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	 Bakanlığının	
uhdesinden	çıkartılarak,	işçilerin	en	az	yüzde	ellilik	bir	oranla	temsil	edildiği	bir	kurula	
bırakılması	gerekir.		

d. Sendika	 kurucusu	 olabilmek;	 şube	 zorunlu	 organlarına	 ve	 sendika	 ve	
konfederasyonlarının	 genel	 kurul	 harici	 zorunlu	 organlarına	 seçilebilmek	 için	 Türk	
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yurttaşı	 olma	 şartının	 kaldırılması	 gerekir.	 Aynı	 şekilde	 sendika	 ve	
konfederasyonlarının	genel	kurul	harici	zorunlu	organlarına	seçilebilmek	için	en	az	on	
yıl	 bilfiil	 çalışmış	 olma	 mecburiyetinin	 kaldırılması	 sendika	 yönetimlerinde	
döngüselliği	sağlamak	açısından	önemlidir.	

e. İşçi	 ve	 kamu	 görevlileri	 sendikalarının	 üyelik	 ödentisi	 dışında	 üyelerden	 başka	 bir	
ödenti	 almasını	 ve	 bu	 doğrultuda	 kesinti	 yapılmasını	 engelleyen	 hükümlerin	
kaldırılması	gerekir.	

f. 2821	 sayılı	 Sendikalar	 Yasasının	 sendikal	 örgütlerin	 yönetimi,	 tüzükleri,	 temsilci	 ve	
yönetici	 seçimi	 gibi	 konular	 başta	 olmak	 üzere	 sendikal	 haklar	 ve	 özgürlükleri	
sınırlayan	hükümlerin	gözden	geçirilmesi	gerekmektedir.		

g. Sendika	özgürlüğü	 sendikalar	 yanı	 sıra	üst	 kuruluşlar	 kurabilme	keyfiyetini	de	 içerir.	
Üst	kuruluşlar	 ihdas	edebilme	hakkı	Anayasa’nın	51.	maddesinde	açıkça	tanınmıştır.	
Bu	bağlamda,	2821	sayılı	Sendikalar	Yasasında	geçen	federasyon	kurma	yasağının	ve	
konfederasyon	kurmak	için	getirilen	sınırlamaların	(değişik	iş	kollarından	beş	sendika	
şartının)	kaldırılması	gerekir.		

h. Toplu	 iş	sözleşmesi	 imzalama	yetkisini	elde	etmek	 için,	sendikaların	aynı	anda	kendi	
kurulu	 bulundukları	 işkolunda	 mevcudun	 yüzde	 onunu	 ve	 toplu	 iş	 sözleşmesinin	
tatbik	 edileceği	 işyerinde	 ya	 da	 işyerlerinde	 çalışan	 işçilerin	 yarıdan	 fazlasını	 üye	
kaydetmiş	olma	zorunluluğunun	kaldırılması	elzemdir.	Bu	zorunluluk	kaldırılırken	üye	
sayısının	 ispatı	 ve	 itiraz	 durumunda	 yeterliliğin	 tespiti	 için	 gerekli	 prosedürler	
kolaylaştırılmalı,	 pahalı	 noter	 işlemleri	 ve	 uzun	 mahkeme	 süreçleri	 üzerinden	 hak	
kayıpları	 ile	 sonuçlanan	 mevcut	 düzenek	 esaslı	 olarak	 gözden	 geçirilmelidir.	 Aynı	
çizgiden	 ilerlendiğinde	 konfederasyonlara	 toplu	 iş	 sözleşmesi	 imzalama	 kabiliyet	 ve	
iktidarı	tanınmalıdır.		

i. Sendika	 hakkı,	 sendikal	 eylem	 gerçekleştirme	 hakkından	 ayrı	 düşünülemez.	 Grev	
hakkı	 da	 sendikal	 eylem	 gerçekleştirme	 hakkının	 bir	 parçasıdır.	 Bu	 saptamalardan	
hareketle,	 Devlet	 Memurları	 Yasası	 ve	 Ceza	 Kanunu	 başta	 olmak	 üzere	
etraflı/kapsamlı	tadilat	yapılmalıdır.	Aynı	şekilde,	bütün	çalışanlar	için,	işi	yavaşlatma	
ve	grev	gibi	 sendikal	eylemlerin	ceza	ya	da	disiplin	kovuşturmasına	sebep	olmaktan	
çıkarılması,	 kaçınılmaz	 oldukları	 yerde	 istisnaların	 sınırlarının	 çok	 dar	 tutulması	
gereklidir.		

j. Grev	 hakkıyla	 ilgili	 olarak,	 bu	 hakkın	 salt	 işçilere	 ait	 bir	 hak	 olmadığını,	 bütün	
çalışanları	 kapsaması	 gerektiğini;	 bu	 hakkın	 salt	 toplu	 iş	 sözleşmesinin	 yapılması	
sırasında	uyuşmazlık	çıkması	halleriyle	sınırlanamayacağını;	greve	katılan	 işçilerin	ve	
sendikanın	 işyerinde	 meydana	 gelen	 hasardan	 sorumlu	 tutulamayacağını;	 grevin	
ertelendiği	durumlarda	ertelemenin	sonunda	uyuşmazlığın	Yüksek	Hakem	Kurulunun	
kesin	 kararıyla	 çözüme	 bağlanmasının	 bu	 hakkın	 özünü	 zedelediğini;	 yasal	 grev	
tanımının	 (ve	 dolayısıyla	 yasa-dışı	 grev	 tanımının)	 içeriğinin	 ve	 yasa-dışı	 grevlerin	
müeyyidelerinin,	 grev	 yoluyla	 sosyal	 ve	 iktisadi	 haklarını	 arayan	 insanlara	 karşı	 bir	
silah	 gibi	 kullanılmamasının	 önemini	 kabul	 eden	 bir	 yaklaşımla	 geniş	 çaplı	
düzenlemeler	yapılması	gerekmektedir.	

	
5.	 Emeğin	 temsil	 edildiği	 bütün	 kurumların	 yapılarının	 demokratikleştirilmesi	
gerekmektedir.		
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Sendikalarda	delege	seçimleri,	belirli	yönetsel	pozisyonların	denetimi	ve	süresi	gibi	hususlar	
hem	yönetim	kademelerinin	makul	 zaman	aralıkları	 ile	değişebilmesi	hem	de	yönetimde	ve	
belirli	 politikaların	 tatbikinde	 sürekliliğin	 sağlanması	 göz	 önünde	 bulundurularak	 yeniden	
düzenlenmelidir.		
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IX.	
Emeğin	Temsiliyeti	

	
Emek	 için	 savunulması	 gereken,	 emek	 politikaların	 üretildiği	 ve	 denetlendiği	 kurum	 ve	
kuruluşlarda	emeğin	söz	hakkının	artmasıdır.	
	
NE	OLUYOR?	
	
1.	Emek,	kendine	dair	istatistik	üretilen	kurum	ve	kuruluşlarda	(Türkiye	İstatistik	Kurumu	–
TÜİK)	temsil	edilmemektedir.		

TÜİK	istatistikleri	bölüşüme	ve	sınıfsal	gelir	dağılımına	yönelik	bilgi	içermemektedir.	Buradaki	
ihmal	kast	düzeyine	yakındır.		

TÜİK’in	 sunduğu	veriler,	 Türkiye	kapitalizminin	gerçek	 suretini	 takip	ve	 süreçleri	 tam	olarak	
analiz	 etmemizi	 sağlama	 konusunda	 yetersizdir.	 Örneğin	 özellikle	 sendikal	 işgücünün	 en	
yaygın	 olduğu	 imalat	 sanayi	 ile	 ilgili	 verilerde	 özellikle	 son	 yıllarda	 büyük	 aksaklıklar	 ve	
eksiklikler	 gözlemlenmektedir.	 2001	 yılı	 İmalat	 sanayi	 Yıllık	 Sayımları	 ile	 ilgili	 verilerin	
yayınlandığı	 son	yıl	 olmuştur.	 TÜİK	2002	yılı	 için	 imalat	 sanayi	 ile	 ilgili	 bir	 veri	 sunamazken,	
yeni	 sınıflandırma	 birlikte	 ilk	 veri	 2003	 yılı	 için	 açıklanmıştır.	 Ancak	 2003	 yılından	 bu	 yana	
özelde	İmalat	sanayi	ile	ilgili,	genelde	ise	tüm	sanayi	sektörleri	ilgili	verilere	ulaşmak	giderek	
zorlaşmaktadır.	Yeni	sınıflandırma	ile	birlikte	sunulan	veriler	 ise	 imalat	sanayindeki	bölüşüm	
ilişkilerinin	gelişimini	takip	etmemizi	imkansız	kılmaktadır.		

Diğer	taraftan	Türkiye	kapitalizmindeki	bölüşüm	ilişkilerinin	gelişimi	konusunda	bize	bir	nebze	
olsun	bilgi	 veren	gelir	 yöntemiyle	hesaplanmış	GSYİH	verileri	 2006	yılında	 son	bulmaktadır.	
Daha	 sonraki	 yıllar	 için	 böyle	 bir	 veri	 bulmak	 imkansızdır.	 Açıklamaya	 göre	 2011	 yılı	
ortalarında	yayınlanacağı	belirtilen	gelir	yöntemi	ile	GSYİH	verisinin	eksikliği	analizlerde	ciddi	
bir	şekilde	hissedilmektedir.		

	
2.	 Emek,	 kendine	 dair	 politikaların	 üretildiği	 kurum	 ve	 kuruluşlarda	 (Asgari	 Ücret	
Komisyonu,	İŞKUR,	İşsizlik	Sigortası	Fonu)	yeterince	temsil	edilmemektedir.	
	

Asgari	Ücret	Komisyonu,	bünyesinde	en	çok	işçiyi	bulunduran	en	üst	işçi	kuruluşundan	değişik	
işkolları	 için	 seçecekleri	 beş,	 bünyesinde	 en	 çok	 işvereni	 bulunduran	 işveren	 kuruluşundan	
değişik	 işkolları	 için	 seçeceği	 beş	 temsilci	 ve	 devlet	 kurumlarından	 gelen	 beş	 temsilciden	
oluşur.	Dolayısıyla,	işverenle	devletin	bir	araya	gelerek	karar	alması	çok	mümkündür.		
	
İşsizlik	 Sigortası	 Fonu,	 yönetiminde	 yalnızca	 bir	 sendika	 yetkilisi	 bulunmaktadır,	 emek	
kendisiyle	 en	 doğrudan	 işin	 yönetiminde	 yönetim	 dışında	 bırakılmıştır.	 İşsizlik	 Sigortası	
Kanunu’nun	53.	maddesine	göre	fon,	Bakanın	ve	Hazine	Müsteşarlığının	bağlı	olduğu	Bakanın	
önerisi	üzerine	müşterek	kararname	ile	atanan	birer	temsilci	ile	en	fazla	işçi	ve	işvereni	temsil	
eden	işçi	ve	işveren	konfederasyonları	tarafından	seçilen	birer	üyeden	oluşan	dört	kişilik	Fon	
Yönetim	 Kurulunun	 kararları	 çerçevesinde	 İş	 ve	 İşçi	 Bulma	 Kurumu	 Genel	 Müdürlüğü	
tarafından	işletilir	ve	yönetilir.	

	 	
İŞKUR,	 emekçinin	 kendisini	 gerçekleştirmek	 için	 bir	 çalışma	 hakkını	 kullanmasına	 yardım	
etmek	 için	 değil,	 işgücünün	 tam	 anlamıyla	metalaştırılması,	 bir	mal	 gibi	 alınıp	 satılabilmesi	
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(esnekleştirilmesi)	 sürecinde,	 işverenlerin	 ihtiyaç	 duyduğu	 emek	 gücünü	 arzını	 sürtünmesiz	
(sosyal	çatışmasız)	olarak	gerçekleştirmek	için	inşa	edilmiştir.		

	
3.	 Emek	 hareketinin	 meşruiyetini	 sağlayan	 söylemler	 geri	 plana	 itilmektedir.	 Bu	
söylemler	 geri	 plana	 itilirken,	 kimlikçi,	 piyasa-sever,	 merkez-çevre	 esasında	 örgütlenip	
devletin	sınıf	yapısını	inkar	eden	söylemler	öne	çıkmaktadır.		

	
Emek	 cephesinin	 talepleri,	 bu	 talepleri	 oluşturan	 kavram	 ve	 değerlerden	 ayrı	 olarak	
düşünülemez.	 Yaşamla	 kurduğumuz	 ilişkiyi,	 verili	 kabul	 edip	 üzerinde	 düşünmediğimiz	
kavramlar	 ve	 değerler	 biçimlendirir.	 Bu	 kavramlar	 (ve	 bu	 kavramları	 bir	 araya	 getiren	
anlatılardaki)	 dönüşüm,	 toplum	 karşısında	 ortaya	 koyduğunuz	 taleplerin	
meşruiyetini/geçerliliğini	belirler.		
	
Emeğin	toplumun	kurucu	unsuru	varsayıldığı	ve	değerin	kaynağı	kabul	edildiği	bir	toplumda,	
çalışma,	sağlık,	emeklilik,	eğitim	gibi	kolektif	(toplu,	gruba	ait)	hak	kategorileri,	emek	gücünün	
piyasada	alınıp-satılan	sıradan	bir	mal	gibi	değerlendirilmesiyle	sonuçlanacak	işveren	talepleri	
karşısında	 engel	 teşkil	 eder.	 İnsanlar	 emeklilik,	 eğitim	 ve	 sağlık	 gibi	 temel	 ihtiyaçları,	
çalışanlardan	 (toplumsal	 yaşamı	 imkan	 dahiline	 sokanlardan)	 oldukları	 için	 talep	
edebiliyorlarsa,	 bu	 ihtiyaçların	 üretimini	 piyasalara	bırakmak	 için	 yapılan	bütün	 teşebbüsler	
eksik	 kalmaya	 mahkum	 olacaklardır.	 İnsanlar	 devleti	 içinde	 temsil	 edildikleri	 bir	 güç	 alanı	
olarak	algılarlarsa,	devlet	içerisinde	temsili	imkan	dahiline	sokacak	tedbirler	karşısında	hassas	
davranacaklardır.		
	
Buna	 mukabil,	 devlet	 bir	 organizma	 gibi	 düşünüldüğünde,	 (sivil)	 toplumun	 karşısında	
(sınıflardan	bağımsız)	kendi	hayatı	olan	bir	canlı	gibi	kavramsallaştırıldığında,	siyasi	kararların	
sorumluluğu	onun	içerisinde	temsil	edilen	sınıfların	üzerinden	kalkıp,	devletin	üzerine	yapışır.	
Toplumsal	eşitsizlikleri	yaratan	dinamikler	ve	sosyal	ilişkiler	görünmez	hale	gelir.	Bu	durumda	
yoksulluk,	 ya	yoksulun	beceriksizliğinin	ya	 (çoğu	kez	 “ceberrut”	 sıfatıyla	 taçlandırılıp)	devlet	
diye	adlandırılan	bir	organizmanın	yanlış	kararlarının	ya	da	her	ikisinin	ortak	hatalarının	ürünü	
olarak	 karşımıza	 çıkacaktır.	 Fırsat	 eşitsizlikleri,	 bir	 toplumsal	 gruptan	 diğerine	 aktarılan	
gelirler,	üretimin	ve	dolaşımın	yapısından	kaynaklanan	tutarsızlıklar	böyle	bir	kurgu	içerisinde	
görünmez	hale	geleceklerdir.		
	
Aynı	 şekilde,	 insanı	 içinde	 bulunduğu	 üretim	 ilişkilerinden	 (sınıfsal	 pozisyonundan)	 dışlayıp,	
“rasyonel	birey”	olarak	soyutladığınızda,	eğitim,	sağlık,	emeklilik	gibi	haklar,	sözleşme	ilişkileri	
bağlamında	piyasadan	–eşitsiz	olarak-	edinilecek	şeyler	(bireysel	haklar)	olarak	karşınıza	çıkar.	
Yaşamı	üretenlerden	olduğunuz	için	eğitim,	sağlık	vs.	talep	edemez	hale	gelirsiniz.	Paranız	var	
ise	 iyi	 sağlık	 hizmeti	 alırsınız.	 Yoksa	 bir	 şey	 demeye	 hakkınız	 olmayacaktır.	 Parasızlığınızın	
sorumlusu	siz	değil	misiniz?		
	
Demokrasi	 de	 bu	 kurgudan	 payını	 alır:	 O	 artık	 kendi	 hayatınızı	 yöneten	 kuralların	 yapım	
sürecine	katılma	kapasiteniz	değil,	önünüze	konulan	seçeneklerden	birini	işaretleme	beceriniz	
olarak	 ortaya	 çıkacaktır.	 Neyin,	 kimin	 için,	 hangi	 zamanda,	 ne	 kadar	 üretileceği	 konusunda	
fikir	sahibi	olmanız	gerekmez.	Toplumsal	kaynakların	–örneğin-	kanser	cihazları	yerine	-daha	
çok	 tüketilebildiği	 için-	 solaryum	makinelerine	 aktarılması	 hususunda	 söyleyebileceğiniz	 ne	
olabilir	ki?	Enerji	üretiminin	nasıl	yapılacağı;	hastanelerin	ülke	içerisinde	dağılımının	ne	olması	
gerektiği;	 ormanların	 toplumun	 kolektif	 varlığı	 olarak	 özel	 mülkiyete	 tahsis	 edilmemesi	
iddiasının	yerindeliği;	sokağınızın	adı;	toplumsal	kaynakların	eğitime	mi,	özel	otomobiller	için	
asfalt	 yatırımına	 mı	 gitmesi	 gerektiği	 gibi	 hususlar	 sizi	 doğrudan	 ilgilendirmemelidir	 (Dört	
senede	 bir	 oy	 verdiğiniz	 parti	 üzerinden	 birşeyler	 söylemiş	 sayılacaksınız	 zaten).	 Özgür	
(serbest)	 bir	 hayatın	 varlığı	 için	 birey	 olarak	 kimliğinizi	 ve	 her	 türlü	 tüketim	 tercihinizi	
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istediğiniz	 gibi	 ifşa	 etmeniz,	 edebiliyor	 olmanız,	 yeterli	 olacaktır.	 Bir	 başka	 deyişle,	 özgürce	
takımınızı,	 partinizi,	 tüketim	 ve	 haz	 tercihlerinizi	 belirleyip,	 efendiler	 arasından	 bir	 efendi	
seçebiliyorsanız	sorun	bulunmamaktadır.		

	
NE	YAPMALI?	
	
1.İstatistiklerin	hazırlandığı	kurum	ve	kuruluşlarda	(Türkiye	İstatistik	Kurumu-TÜİK)	emeğin	
temsiliyeti	ve	söz	hakkı	arttırılmalıdır.	

TÜİK	 istatistikleri	bölüşümü	ve	gelir	dağılımını	 gösteren	bilgileri	 içermeli,	 kurumun	 içine	
örgütlü	 işçi	sınıfından	temsilciler	yerleştirilmelidir.	TÜİK	Türkiye’de	paylaşım	meselesinin	
hakkaniyetli	 bir	 şekilde	 çözümlenmesi	 için	 gerekli	 bilgilerin	 kontrolüne	 sahip	 bir	 kurum	
olması	 nedeniyle,	 hem	 bilgiyi	 kategorize	 etme	 hem	 toplama	 işlevini	 yerine	 getirirken	
örgütlü	işçi	taleplerinin	sesini	duyurabileceği	şekilde	yeniden	örgütlenmeli,	bu	bağlamda	
da	işçi	temsilcilerinin	sürece	dahil	olmaları	sağlanmalıdır.		

	

2.Emek	politikaları	üreten	kurum	ve	kuruluşlarda	(Asgari	Ücret	Komisyonu,	İŞKUR,	İşsizlik	
Sigortası	Fonu)	emeğin	temsiliyeti	ve	söz	hakkı	arttırılmalıdır.		

Emeğin	 sorunlarını	 yönettiği	 iddiasında	 olan	 kurumlarda	 emeğin	 söz	 sahibi	 olabilmesi	
gerekir.	 Bu	 sorunların	 bu	 kurumlarda	 tartışılabilmesi,	 gerektiğinde	 daha	 yüksek	 devlet	
politikalarının	üretildiği	alanlara	çıkarılabilmesi	gerekir.		
	
Asgari	 Ücret	 Komisyonu’nda	 devlet	 kanadından	 gelen	 temsilcilerin	 sayısı	 azaltılmalı	 ve	
işverenlerle	devlet	kanadından	gelen	temsilcilerin	bir	araya	gelerek	karar	çıkartma	imkanı	
ortadan	kaldırılmalıdır.	Uyuşmazlık	durumlarında	emek	örgütlerine	yaptırımcı	bir	siyaseti	
güdebilme	 imkanları	 tanımalıdır.	 İşçilerin	 asgari	 ücret	 konusunda	 genel	 grev	 hakları	
tanınmalıdır.		
	
İŞKUR	içerisinde	emek	kesiminin	temsiliyeti	artırılmalıdır.	
	
İşsizlik	 Sigortası	 Fonu’nda	 öncelikle	 kanun	 tarafından	 belirlenen	 bir	 kişilik	 işçi	 temsilcisi	
kontenjanı	 artırılmalıdır.	 Bu	 durum	 devletin	 sermaye	 ve	 emeğe	 eşit	 temsilci	 ayırma	
ilkesine	 ters	 olmayacaktır	 zira	 işsizlik	 sigortası	 doğrudan	 emeğin	 günlük	 yaşamını	
etkilemektedir	ve	kolektif	bir	hak	olan	çalışma	hakkı	ile	ilgilidir.		

	

3.Emeğin,	kendisine	sunulan	hizmetlerin	üretildiği	kurum	ve	kuruluşlarda	söz	hakkı	olması	
gerekir.		

Bu	 sorunların	 bu	 kurumlarda	 tartışılabilmesi,	 gerektiğinde	 daha	 yüksek	 devlet	
politikalarının	 üretildiği	 alanlara	 çıkarılabilmesi	 gerekir.	 Kamu	 hizmetini	 üretenle	 bu	
hizmeti	 tüketen	 arasındaki	 ayrımın	 aşındırılması;	 insanların	 kendi	 yaşam	 alanlarında	
kendi	katılımlarıyla	bir	takım	hizmetleri	gerçekleştirebilmeleri	 için	gerekli	koordinasyonu	
imkan	dahiline	sokacak	biçimsel	değişiklikler	gerekir.		
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4.	Devlet	içinde	emeğin	temsiliyetini	ve	söz	hakkını	artırmak	gerekir.		

Asıl	 ayrımın	 devletle	 sivil	 toplum	 denilen	 kurgusal	 varlık	 arasında	 olmadığını,	
bürokratların	bir	sınıf	değil	temsiliyet	dolayımı	ile	var	olan	görevliler	olduklarını,	devletin	
bir	dolu	yapının	bir	araya	gelmesiyle	oluşturulmuş	bir	bütünlük	olduğunu,	her	defasında	
bir	 bütün	 olarak	 (bir	 organizma	 gibi)	 karar	 vermediğini,	 toplumu	 merkezdeki	 elitlerle	
çevredeki	 demokrasi	 aşığı	 halka	 bölen	 kurmacanın	 toplumun	 sınıflı	 yapısının	 gözardı	
edilmesine	yaradığını	defaatle	vurgulamak	gerekir.		

5.	 Emek	 cephesinin	 kolektif	 haklarının	 savunulabileceği	 iletişim	 ve	 örgütlenme	
imkanlarının	arttırılması	için	çaba	sarf	edilmelidir.		

Sermayenin	 dilini	 dışlayan	 basın	 yayın	 kuruluşlarının;	 işsiz,	 öğrenci	 ve	 emeklilerin	 dahil	
olabileceği	örgüt	 formlarının;	daha	geniş	 ifade	özgürlüğünün;	emek	hastanelerinin;	mahalle	
komitelerinin;	 aralarında	 emek	 lise	 ve	 üniversitelerinin	 de	 bulunduğu	 yeni	 öğretim	
kurumlarının	ve	benzeri	pek	çok	önerinin	gerçekleştirilebilmesi	 için	gerekli	 toplumsal-siyasal	
hareketliliğin	önü	açılmalıdır.		
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EK	I	

Ne	Yapmalı?:	

Sosyal	Hesaplar	Matrisi	Çarpan	Analizi	ve	Yapısal	Patika	Analizi	

	

Çalışmanın	 birkaç	 bölümünde	 “ne	 yapmalı”	 başlığı	 altında	 toplanan	 /özellikle	
makroekonomik/sektörel)	değerlendirmeler	için	kullanılan	araçlar	literatürde	“sosyal	hesaplar	matrisi	
çarpan	analizi”	ve	“yapısal	patika	analizi”	olarak	adlandırılmaktadır	 (Thorbecke,	2000).	Temel	 işleyiş	
olarak	birbirine	bağlı	bu	 iki	 yöntem	de	öncelikle	üretim	 (üretici	 sektörler)	 ve	katma	değerin	üretim	
faktörleri	arasında	dağılımı	 (birincil	bölüşüm),	 faktör	gelirlerinin	ekonomide	sosyo-ekonomik	sınıflar	
arasında	bölüşümü	ve	sınıflar	ve	kurumlar	arasındaki	transferleri	(örneğin	vergi,	emeklilik	transferleri,	
işsizlik	 transferleri...	 gibi;	 ikincil	 bölüşüm)	 temsil	 eden	 bir	 yapının	 kurulması	 ve	 bu	 yapı	 üzerinden	
iktisadi	ilişkilerin	temsilini	gerektirmektedir.		

Bu	şekilde	gerek	üretim	ve	 istihdam	açısından	kritik	sektörleri,	gerekse	birincil	ve	 ikincil	bölüşümün	
kritik	özelliklerini	ortaya	çıkaran	bir	yapı	“ne	yapmalı”	başlıkları	altında	yer	alan	örneğin,		

• kayıtdışı	istihdamın	kayıt	altına	alınması,	
• işsizlik	fonunun	etkin	kullanımı,	
• kamu	 vergi	 gelirlerinde	 dolaylı	 /	 dolaysız	 vergilerin	 paylarının	 adaletli	 bir	 yapıya	

kavuşması,	
• asgari	ücretin	vergi	dışı	kalması,		
• vergi	politikalarındaki	değişikliklerle	yaratılacak	kaynakların	aktarımının	tasarlanması,		
• gelir	dağılımı	politikalarının	programlanması	ve	etkilerinin	sınanması,	
	

mümkün	olabilir.		

Bu	 amaçla	 öncelikle	 bu	metinde	 yer	 alan	hanehalkı	 sınıf	 yapısı	 göz	 önünde	bulundurularak	 küresel	
kriz	 öncesi	 sağlıklı	 verilerin	 ekonominin	 genel	 yapısını	 temsil	 edecek	 şekilde	 bir	 araya	 getirilebildiği	
son	yıl	olan	2008	temel	alınmıştır.	TÜİK	Hanehalkı	Bütçe	ve	TÜİK	Hanehalkı	Tüketim	Anket’lerinden	
yaralanılarak	 hanehalklarının	 verileri	 derlenmiş,	 bu	 veriler	 gerek	 Ulusal	 Hesaplar	 gerekse	 Kamu	
Hesapları	 verileri	 ile	 tutarlı	 hale	 getirilmiş	 ve	 ekonominin	 makroekonomik	 görünümü	 ortaya	
çıkarılmıştır.		

Bu	makroekonomik	görünümü	temsil	eden	Sosyal	Hesaplar	Matrisi	(SHM),	ekonomi	çapındaki	üretim,	
bölüşüm	 ve	 birikim	 ilişkilerini	 sergileyen	 ve	 en	 geniş	 ifadesiyle	 bir	 ekonomik	 bütünün	 yapısal	
özelliklerini	 tablolaştıran	 bir	 veritabanı	 ve	 hesap	 sistemidir.	 SHM	milli	 hesaplar,	 kamu	 kesimi	 genel	
dengesi	 ve	 ödemeler	 dengesi	 gibi	 farklı	 muhasebe	 ve	 hesap	 işlemleriyle	 farklı	 ekonomik	 veri	
tabanlarını	 tek	 bir	 çerçevede	 birleştirmeyi	 ve	 uyumlaştırmayı	 amaçlamaktadır.	 Böylelikle	 ekonomik	
ilişkilerin,	 iktisadi	 ve	 sosyal	 etkileşimin,	 gerek	 ulusal	 gerekse	 sosyo-ekonomik	 sınıflar	 seviyesindeki	
izdüşümleri	ve	etkileri	bütüncül	bir	yaklaşımla	gözlenmiş	olur.	Şekil	Ek	1’de	şematik	bir	SHM	üzerinde	
b	u	ilişkilerin	temsili	görülmektedir.		
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Şekil	Ek	1.	Dışa	Açık	Bir	Ekonomi	için	Basit	SHM	Şeması	

Dışa Açık bir Ekonomi için Basit SHM Şeması

Üretim Faaliyetleri Giderler Birikim Dış Ticaret Σ
Toplam
Üretim

Ücretler +
Karlar

Dış Ticaret
İthalat İthalat

Toplam Yatırım ve 
Üretim Transferler

İhracat

Dış Tasarruflar

İhracat + Dış 
TasarruflarΣ

Tüketim + Transfer + 
Tasarruflar

Gelir

Tasarruflar + 
Transferler

Cari Transferler 0
Ücretler + Karlar + 

Transferler
Birikim

0 Tasarruflar Fon Akımları

Üretim Faaliyetleri 

Ara Mallar Tüketim Yatırım

	

	

Yüksek	 ölçüde	 toplulaştırılmış	 bir	 ekonomi	 varsayımı	 altında	 hazırlanan	 yukarıdaki	 şekil	 ekonomide	
üretim	 değerinin	 ara	mallara	 yapılan	 ödemeler	 ve	 katma	 değere	 ayrışımını,	 katma	 değerin	 üretim	
faktörlerine	yapılan	ödemelere	eşitliğini,	toplam	arz	ve	toplam	talep	bileşenlerini,	milli	gelirin	yurtiçi	
tüketimde	ya	da	 tasarruf	birikiminde	kullanılmasını,	yurtiçi	 tasarrufların,	gayri	 safi	 sabit	 sermaye	ve	
stok	oluşumuna	yahut	da	yabancı	ülkelere	akmasını,	yurtiçi	talebin,	yatırım	ve	tüketim	malları	talebi	
toplamına	eşitliğini	ifade	edebilmektedir.		

	

Şekil	Ek	2.	Temel	SHM	Hesapları	Üzerinden	Ekonomik	İlişkiler	Akışı	

	

Üretim 
Faaliyetleri

Sosyo-ekonomik sınıfların tüketim davranışı Katma Değerin Üretim Faktörlerine Dağılımı

Sosyo-
ekonomik 
sınıflar için 
ikincil 
bölüşüm, 
kurumlar

Üretim 
Faktörleri, 
Birincil 
BölüşümSosyo-ekonomik sınıflar arası gelir dağılımı
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Üretim	Faktörlerinin	temsilini	ifade	eden	bir	yapı	ise	Tablo	Ek	1’de	sergilenmektedir.	Tabloda	Üretim	
Faaliyetleri	 sütunu	 takip	 edildiğinde	 temsil	 edilen	 her	 bir	 sektör	 için	 üretim	 süreci	 boyunca	 ortaya	
çıkan	 maliyet	 takip	 edilebilmektedir.	 Böylece	 her	 bir	 üretici	 sektör	 için	 toplam	 üretim	 değeri	
içerisinde	 ara-malların,	 emeğin	 ve	 sermayenin	 payları	 yanında	 üretim	 vergilerinin	 oranı	 da	 ortaya	
konmaktadır.	Üretimin	bu	aşaması	katma	değerin	yaratımının	yanında	onun	ne	şekilde	paylaşıldığını,	
emeğin	ve	sermayenin	paylarını	da	sergilemektedir.	Ekonominin	bu	alanına	yapılacak	bir	müdahale,	
emeğin	 ve	 sermayenin	 katma	 değer	 içerisindeki	 paylarını	 değiştirerek	 birincil	 bölüşümün	 yeniden	
şekillenmesine	yol	açacaktır.		

Tablo	Ek	2	’den	takip	edilebileceği	gibi	birincil	bölüşüm	ile	katma	değerdeki	payları	belirlenen	her	bir	
faktör	 için	bu	faktör	gelirlerinin	hanehalklarına	nasıl	dağıtıldığı,	her	bir	hanehalkı	sınıfının	ne	şekilde	
vergilendirildiği,	 kamu	 transferlerinin	 dağılımı	 da	 gelirin	 yeniden	 bölüşümünü	 belirleyen	 etmenler	
olacaktır.	Bu	bölüşüm	daha	sonra	tanımlanan	her	hanehalkı	sınıfı	için	harcanabilir	geliri	belirlemenin	
yanında	 tüketim	 ve	 tasarruf	 paylaşımını	 da	 aynı	 SHM	 içerisinde	 gözlemleyebilmemize	 olanak	
sağlamaktadır.		

Bu	aşamada	SHM	Kamu	hesapları,	birikimin	kaynakları	ve	dış	ticaret	ilişkilerini	temsil	eden	veriler	ile	
tutarlı	 bir	 biçimde	 bir	 araya	 getirilerek	 ekonominin	 resmini	 incelenen	 zaman	 dilimi	 için	 bir	 bütün	
olarak	 görmemize	 imkan	 verecektir	 Tablo	 Ek	 1’deki	 son	 üç	 satır	 ve	 sütün	 sırası	 ile	 kamu	 gelir	 ve	
harcamalarını,	 ulusal	 tasarrufun	 bileşenlerini	 ve	 tasarruf-yatırım	 dengesini	 ve	 dış	 aleme	 yapılan	
toplam	 transferler	 (ithalat,	 dış	 borç	 faiz	 ödemesi	 gibi)	 ile	 dış	 alemden	 yapılan	 toplam	 transferleri	
(ihracat,	toplam	dış	tasarruflar)	temsil	etmektedir.			

Tablo	Ek	1.	Dışa	Açık	Bir	Ekonomi	İçin	SHM	Şeması	

	

• 	
	

	

	

	

	

	

	

Bu	çalışmada	analiz	etmek	istediğimiz	sorular	açısından	kritik	olan	sektörlerin,	üretim	faktörlerinin	ve	
hanehalklarının	 tanımlanması	 ve	 hangi	 düzeyde	 bir	 ayrıştırma	 yapılacağının	 belirlenmesidir.	 Bu	
çalışmada	 yapılan	 sınıflandırmaya	 göre	 oluşturulan	 SHM’nin	 kritik	 bileşenleri	 aşağıdaki	 Tablolarda	
sunulmaktadır.		
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Tablo	Ek	2.	Türkiye Sosyal Hesaplar Matrisi, 2008: Üretim ve Birincil Bölüşüm (bin TL) 

Tarım Enerji Hizmetler Sanayi Toplam

Tarım 22,052,998 119,124 7,223,057 60,229,656 89,624,835

Enerji 3,671,809 49,183,657 31,810,281 23,245,734 107,911,481

Hizmetler 11,960,988 7,668,147 225,422,080 123,409,053 368,460,268

Sanayi 13,509,632 5,161,299 91,780,605 317,107,698 427,559,234

Üretim Faktörü İşgücüne Yapılan Ödemeler 12,821,258 7,752,206 143,479,956 70,906,018 234,959,439
İşletme Artığı 78,850,353 20,558,590 355,526,024 116,293,372 571,228,339

Sosyal Güvenlik Primleri* 2,377,814 1,437,714 26,609,605 13,150,138 43,575,271
Üretim Üzerindeki Net Vergiler 1,733,967 587,070 5,699,795 2,760,561 10,781,392

Toplam Üretim Değeri 154,093,646 95,771,438 937,191,589 757,033,396 1,944,090,069

Toplam Katma Değer 102,898,218 33,639,210 580,955,567 233,041,255 950,534,251
  

Toplam Üretim Değeri İçerisindeki Pay (%)
Tarım Enerji Hizmetler Sanayi Toplam

Tarım 14.31 0.12 0.77 7.96 4.61
Enerji 2.38 51.36 3.39 3.07 5.55
Hizmetler 7.76 8.01 24.05 16.30 18.95
Sanayi 8.77 5.39 9.79 41.89 21.99
Toplam Ara Mal 33.22 64.88 38.01 69.22 51.11

Üretim Faktörü İşgücüne Yapılan Ödemeler 8.32 8.09 15.31 9.37 12.09
İşletme Artığı 51.17 21.47 37.94 15.36 29.38

Sosyal Güvenlik Primleri 1.54 1.50 2.84 1.74 2.24
Üretim Üzerindeki Net Vergiler 1.13 0.61 0.61 0.36 0.55

Toplam Üretim Değeri 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Toplam Katma Değer 66.78 35.12 61.99 30.78 48.89

* İşveren SGK prim dahil

ÜRETİCİ SEKTÖRLER

A
ra M

al K
ullanım

ı
A

ra M
al 

K
ullanım

ı

	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	
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Tablo	Ek	3.	Türkiye	Ekonomisi	SHM,	Hanehalkları	Gelir	Kaynakları	Dağılımı,	2008	(bin	TL)	

Hanehalkları Emek geliri Sermaye Geliri
Sosyal 
Güvenlik Tr.

Kamu İç Borç 
Faiz Tr.

Diğer Kamu 
Hanehalkı Tr. Toplam

Emekçi 142,267,938.08 0.00 7,885,864.85 2,000,756.41 570,294.86 152,724,854.20
Nitelikli Emekçi 68,271,804.16 18,432,144.19 3,863,388.85 1,512,417.47 322,170.34 92,401,925.01
Köylü 0.00 114,385,377.65 8,170,670.62 1,880,561.13 698,918.08 125,135,527.47
Kapitalist 0.00 266,800,460.57 9,521,222.95 19,410,008.93 337,037.30 296,068,729.75
Kentli Mülk Sahibi 737,483.97 235,207,117.01 6,097,900.27 18,303,358.57 360,914.48 260,706,774.30
İşşsiz 0.00 0.00 1,288,625.49 783,975.50 3,888,774.75 5,961,375.73
Emekli 0.00 0.00 59,831,414.81 2,694,786.46 547,270.56 63,073,471.83

Hanehalkları Emek geliri Sermaye Geliri
Sosyal 
Güvenlik Tr.

Kamu İç Borç 
Faiz Tr.

Diğer Kamu 
Hanehalkı Tr. Toplam

Emekçi 93.15 0.00 5.16 1.31 0.37 100.00
Nitelikli Emekçi 73.89 19.95 4.18 1.64 0.35 100.00
Köylü 0.00 91.41 6.53 1.50 0.56 100.00
Kapitalist 0.00 90.11 3.22 6.56 0.11 100.00
Kentli Mülk Sahibi 0.28 90.22 2.34 7.02 0.14 100.00
İşşsiz 0.00 0.00 21.62 13.15 65.23 100.00
Emekli 0.00 0.00 94.86 4.27 0.87 100.00

Transferler

Transferler
Toplam Gelir İçerisindeki Pay (%)

	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	

	

Tablo	Ek	4.	Türkiye	Ekonomisi	SHM,	2008	Hanehalkları:	Tüketim,	Tasarruf,	Vergiler	(%		Pay)	

Emekçi Nitelikli Emekçi Köylü Kapitalist Kentli Mülk Sahibi İşşsiz Emekli Toplam (bin TL)
Tüketim
    Tarım 7.78 5.22 7.42 4.14 4.01 74.16 19.13 58,219,413
    Enerji 3.74 2.73 1.85 2.23 1.60 35.37 8.26 25,633,262
    Hizmetler 47.55 35.40 41.37 43.69 41.54 66.44 25.38 364,616,164
    Sanayi 28.79 18.49 23.00 22.64 26.35 37.52 25.77 215,475,412

Vergiler
    Gelir Vergisi 5.54 5.60 6.10 6.27 6.18 0.00 0.00 48,886,304
    Mülkiyet ve Sermaye Vergileri 0.00 1.08 5.54 5.57 5.72 0.00 0.00 33,274,363

Tasarruf 6.59 31.49 14.73 15.47 14.62 -113.49 21.46 132,529,838
Toplam Gelir 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 878,634,756

Bilgi İçin:
    Tasarruf Oranı (%) 6.59 31.49 14.73 15.47 14.62 -113.49 21.46 15.08
    Vergiler/Toplam Gelir (%) 5.54 6.68 11.64 11.83 11.89 0.00 0.00 9.35
    Gelir Dağılımı Pay (%) 16.88 10.18 12.32 28.00 25.12 0.49 7.01 100.00 	

Kaynak:	Kendi	hesaplamalarımız	

	

	

	


