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Sadece 100 binin üzerinde metal işçisini ve onların ailelerini değil ama başta 
sendikalı işçiler olmak üzere işçi sınıfının diğer kesimlerini de etkileme gücüne 
sahip olan metal işkolu grup toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlık tutuldu.

Bu dönem grup toplu iş sözleşmelerinin ayırt edici özelliği, geçtiğimiz 2 
yıl içinde metal işkolunda üretim, karlılık, istihdam artışlarının olağanüstü 
düzeylere tırmanması olmuştur.

Bu büyüme tipiktir. Büyüme sadece üretim artışıyla sınırlı değildir, bir 
bütün olarak sektörde sermaye büyümüştür. Büyümenin önemli bir kısmı, 
sermayenin değişmeyen kısmında yani makine, hammadde ve aramalı kısmında 
gerçekleşmiş, bu alandaki büyüme sermayenin değişen kısmından –ücretler- 
oransal olarak daha fazla olmuştur. Dolayısıyla, giderek daha büyük cansız 
sermaye, daha fazla canlı emek gücünü kendisine çekmiş, metal işçilerinin 
sömürüsü yoğunlaşmıştır.

Bu istihdam artışının gerçekleşme koşulu da tipiktir. Yeni işgücü, eskisine göre 
daha ucuzdur. Tersinden söyleyecek olursak, metal sermayedarları ancak ucuz 
çalışmaları şartıyla genç işçilere fabrikalarının kapılarını açmışlardır. 

Diğer taraftan sermaye, son iki yıllık toplu iş sözleşme döneminin büyük 
bölümünü yüksek oranlı karlarla geçirmiştir. Dönemin sonunda, uluslararası 
alanda yaşanan kimi olumsuz ekonomik gelişmeler, 2008’in üçüncü çeyreğine 
doğru işkolunda etkilerini göstermeye başlamıştır.

Kriz ihtimali, toplu iş sözleşmesi öncesinde sermaye tarafından çok usturuplu 
biçimde kullanılmaya çalışılmaktadır. Birkaç aylık üretim düşüşleri, başta geçici 
işçilere yönelik işten çıkarmalarla ve ücretsiz izin gibi uygulamalarla, metal 
işçilerini baskılamak amacıyla kullanılmaktadır.

Ancak diğer taraftan, iktisadi göstergelerde gözlenen bozulmaya karşılık, AKP 
hükümetinin çıkarmış olduğu İstihdam Paketi, sermayedar sınıfa çok ciddi 
miktarlarda kaynak transferi yapılmasının yolunu açmış, olası kriz etkilerinin 
yumuşatılmasına hizmet etmiştir.

Kısaca bir tarafta, iş yoğunluğu ve temposu giderek artan ve düşük ücretlerle 
çalışan metal işçileri, diğer tarafta ise esasen son 4 yıldır istikrarlı biçimde 
büyüyen ama özellikle son iki yıl içinde sıçrama gerçekleştiren bir işkolunun 
sermayedarları ve bu sıçramanın sonucu elde edilen karlar.

Metal işçileri haklı olarak, kendi konumları ile bu gerçekleştirdikleri büyümeyi 
karşılaştırıyorlar ve ortaya çıkan tablo onları rahatsız ediyor. Onlar bu 
büyümenin ve sermayenin elinde biriken karların, kendi karşılığı ödenmemiş 
emekleri olduğunu gayet iyi biliyorlar.

Metal işverenleri ise, bu karlı düzenin bozulmasını istemiyorlar ve daha 
şimdiden işçileri baskılamaya çalışıyorlar.

Zor bir toplu iş sözleşmesi süreci metal işçilerini bekliyor. 

I. 

GİRİŞ
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100 bin metal işçisi ülkeyi yerinden oynatacak bir gücü sahipler. Yeter ki birlikte 
mücadele edebilsinler. Ancak, metal işkolunda kurulu bulunan endüstriyel 
ilişkiler sistemi, bu birlikteliği engelliyor. Çünkü, bu sistem, büyük sermayenin 
çıkarlarını korumaktan ve bu çerçevede metal işçilerinin birliğini engellemeyi 
temel görev edinen sarı sendikal bir yapılanmayı kendisine temel alıyor.

Çünkü sermaye, metal işçilerinin gücünün ve o gücün harekete geçtiği zaman 
yaratacağı depremin farkında. Tam 25 yıldır, bunu engellemek için uğraşıyor. 
Kurup korumaya çalıştığı endüstriyel ilişkiler düzeninin temel hedefi de metal 
işçilerinin ortak hareket etmesini engellemek, metal işçilerinin büyük bir 
bölümünü kendi taşeronu aracılığıyla kontrol altında tutmak.

Metal işçileri en temel haklarını elde edebilmek için bu sermaye-sarı sendika 
düzenine karşı da mücadele etmek zorundalar. Daha doğrusu bu düzeni 
değiştirip, onun yerine işçilerin özgür iradeleriyle seçtikleri sendikaları yetkili 
kılabildikleri, tüm toplu sözleşme sürecine katılıp taleplerini özgürce ifade 
edebildikleri ve sözleşme hakkında karar verebildikleri bir sendikal düzeni 
kuruncaya kadar başta toplu iş sözleşmesi hakkı olmak üzere pek çok hakkını 
layıkıyla kullanamayacaklar. 

Grup toplu iş sözleşmesi, her dönem aynı zamanda bu mücadelenin de verildiği 
bir sözleşme olması nedeniyle işçiler açısından büyük önem taşımaktadır. 

İşçiler, şikayetçi oldukları koşulların gerçek sorumlularının kim olduğunu iyi 
öğrenmeli; bunları mücadele ve eleştirilerinin hedefi yapmalıdırlar.

Birleşik Metal İş, metal işçilerinin aleyhine olan bu sendikal düzeni değiştirmek 
için mücadele ediyor. Üyeleriyle birlikte hazırlayıp, onların onayıyla ortaya 
çıkarmış olduğu teklif  sadece Birleşik Metal İş üyelerinin değil, tüm metal 
işçilerinin ortak teklifidir.

Bu teklif, genç işçi kuşağının sorunlarına çözüm üreten; metal işçilerini 
bölerek değil, birleştirerek sermayenin karşısına çıkan; ücret zammının dengeli 
dağılımını savunan; modern kölelik dayatması olan esnekliğe karşı duran tek 
tekliftir.

Metal işçileri taleplerinde haklılar ve içinde bulunduğumuz dönemde bu 
talepleri karşılayacak kaynak sermayenin elinde var. Gerek son iki yılın 
birikmiş karları, gerekse İstihdam Paketiyle hükümetin verdiği teşvikler, metal 
işçilerinin taleplerini karşılamaya yeter.

Metal işçilerini Birleşik Metal İş’in teklifi etrafında birleşip mücadele etmeye 
çağırıyoruz.
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Toplu iş sözleşmelerinde yaygın olarak işçi ücretlerinin mal ve hizmet fiyatları 
ile karşılaştırılması yapılır ve işçi ücretlerinin enflasyon karşısında korunması 
talep edilir. Mal ve hizmetlerin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında ücret reel  
ücrettir.

Oysa işçi ücretlerinin karşılaştırılacağı tek unsur, mal ve hizmetlerin fiyatları 
değildir. İşçiler, öncelikle üretim yaparlar. Onların üretim süreci içindeki 
konumları, tüketici konumlarından önce gelir.

İşçi ücretlerinin, sermayenin kârıyla karşılaştırılması, işçilerin sermaye 
karşısındaki konumunu anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. 
Sermayenin kârıyla, ya da üretimde yaratılan toplam değerle karşılaştırıldığında 
ücret, göreli ücrettir.

Reel ücretlerdeki gerileme işçinin eskisine göre daha az mal ve hizmet 
tüketmesi, mutlak anlamda yoksullaşmasıdır.

Göreli ücretlerindeki gerileme işçinin sermaye tarafından daha fazla 
sömürülmesi ve göreli yoksullaşmasıdır.

Bu iki tür ücret erimesinin aynı zamanda ve/veya farklı zamanlarda 
gerçekleşmesi olasıdır.

TC. Merkez Bankası’nın TÜİK verilerini kullanarak hazırladığı grafik, imalat 
sanayinde işçiler ile sermaye arasındaki ilişkinin son 10 yıl içindeki değişimini 
açıkça ortaya koymaktadır. Grafiğin konusu olan reel birim ücret, reel ücret 
artışları ile verimlilik artışlarının karşılaştırılması sonucunda hesaplanmıştır. 
Kısaca reel birim ücret, işçilere ödenen ücretlerle işçilerin sermayeye aktardıkları 
değerlerin karşılaştırılmasıdır. Buna göre eğer, işçilerin reel ücretlerindeki artış 
onların verimlilik artışlarından fazla olmuşsa, reel birim ücret yükselmiştir ve 
çizginin eğimi yukarı doğrudur. Tersi sözkonusu ise, yani, reel ücretlerdeki 
artış verimlilik artışlarının gerisinde kalmış ise çizginin eğimi aşağıya doğru 
seyretmektedir.

II.

İŞÇİLERİN SERMAYE KARŞISINDAKİ KONUMU

İşçi ücretlerinin, 
sermayenin 

kârıyla 
karşılaştırılması, 
işçilerin sermaye 

karşısındaki 
konumunu 

anlamak 
açısından 

büyük önem 
taşımaktadır. 
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Grafiğe göre imalat sanayinde 1997 yılında 100 olan reel birim ücretler 
2007’nin sonuna gelindiğinde 50’ler düzeyine gerilemiştir. 2001 yılından 
itibaren, reel birim ücretlerde düzenli bir biçimde düşüş yaşandığı grafikten 
açıkça görülmektedir.

Grafikteki barlar ise, reel birim ücrette yıllık yüzde değişimi göstermekte ve 
yıllık değişimler sağ eksenden takip edilebilmektedir. Bunu göre, örneğin 2002 
ikinci çeyreğinde, reel birim ücretlerde yüzde 25’lik bir düşüş yaşanmıştır.

Reel birim ücretlerle ilgili grafik, imalat sanayinde işçilerle sermaye arasındaki 
ilişkinin görece değişimini özetlemesi anlamında oldukça önemli bir kaynaktır. 
Bu grafiğe göre son 10 yılda, işçilerin sermaye karşısındaki konumu yaklaşık 
yarı yarıya gerilemiştir.

Reel birim ücret verileri aynı şekilde, üretimde yaratılan değerlerin işçiler ile 
sermaye arasında nasıl bölüşüldüğünün de ipuçlarını vermektedir. Grafik, 
10 yıl için işçilerin üretilen değerlerden aldıkları payın 10 yıl öncesine göre 
yaklaşık yarı yarıya azaldığını göstermektedir.

Bu gerileme esas olarak reel ücretlerin gerilemesinden değil, göreli ücretlerin 
gerilemesinden kaynaklanmaktadır. İşçiler, üretimde ürettikleri değerin 
paylaşımı açısından on yıl öncesine göre sermaye karşısında daha geri 
konumdadırlar.  

Bunun tek bir anlamı vardır: imalat sanayinde işçi sınıfının sömürüsü son on 
yıl içinde aşırı yoğunlaşmıştır.

Reel birim 
ücret verileri, 

üretimde yaratılan 
değerlerin işçilerle 
sermaye arasında 

ki bölüşümünün 
ipuçlarını verir.
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Metal	İşkolunda	Durum

Reel birim ücret, ücretin üretimden aldığı paydır. Bu aynı zamanda göreli ücret 
olarak da ifade edilebilir. Metal işkolunda son 10 yılın verileri incelendiğinde, 
göreli ücretlerdeki gerilemenin (tabloda ücretin üretimdeki payı sütunu) 
reel ücretlerdeki gerilemeden (tabloda kişi başına ücret sütunu) daha fazla 
olduğunu göstermektedir. Bu işçilerin 10 yıl öncesine göre daha az tükettikleri 
ve çok daha fazla ürettikleri anlamına gelmektedir.

Metal işçileri 10 yıl öncesinde göre hem daha yoksuldurlar hem de daha fazla 
sömürülmektedirler.

TÜİK ve MPM verilerinden yaptığımız hesaplamaya göre, metal işkolunda 
ücretlerin üretimdeki payı, 1997 yüzde 4,78 düzeyinden yüzde 2,5’a kadar 
gerilemiştir. 1997 yılı 100 kabul edildiğinde ücretin üretimdeki payı 2007 
yılına gelindiğinde 52’ye düşmüş dolayısıyla yüzde 48 oranında gerilemiştir. 
Tablodan da görüldüğü gibi özellikle 2001 yılında keskin biçimde başlayan 
gerileme belirli bir istikrarla devam etmektedir.

Kişi başına ücret diye adlandırılan, ortalama ücretlerdeki düşüşün ücretin 
üretimdeki payındaki düşüşten daha yavaş olması (yüzde 33), işkolunda 
sömürünün aşırı yoğunlaştığının bir göstergesidir. 10 yıllık dönem boyunca 
metal işkolunda çalışan işçi sayısının yüzde 45 oranında artmış olması nedeniyle 
ortalama ücretlerdeki düşüş, ücretin üretimdeki payındaki düşüşten az olmuş; 
ancak daha düşük ücretlerle ve daha yüksek verimlilikle daha fazla sayıda işçi 
sömürü sürecine dahil edilmiş, sermaye de bu temelde büyümüştür.

Metal işkolu çok sayıda alt sektörden oluşmaktadır. Bu sektörlerdeki duruma 
bakıldığında ortaya çıkan tablo aşağıdadır.

Metal	işkolu	ve	alt	sektörlerde	ücretin	üretimdeki	payı:	Göreli	ücretler

Metal işkolunda ve alt sektörlerinde ücretin üretimden aldığı payın 1997-2006 
arasındaki 10 yıllık dönem içindeki oranlarına baktığımızda, işkolu genelinde 
ücretlerin toplam üretilen değer içindeki payının yüzde 2,50 gibi oldukça 
düşük bir oranda olduğu görülmektedir. 10 yıl öncesine göre ücretlerin göreli 
durumundaki gerileme ise yüzde 48’dir. Diğer bir deyişle, işçilerin sermaye 
karşısındaki konumları son 10 yıl içinde yarı yarıya gerilemiştir.

İşçilerinin konumlarının en fazla gerilediği alt-sektör radyo-tv imalatı ve 
motorlu taşıtlar imalatı sektörleridir. Bu sektörlerin görece daha yüksek 

metal işkolu VERİMLİLİK
İŞÇİ-SAAT

KİŞİ BAŞINA
ÜCRET

İŞÇİ-SAAT
BAŞINA 
ÜCRET

ÜCRETİN 
ÜRETİMDEKİ 

PAYI
İSTİHDAM

1997 ORT. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1998 ORT 96,04 93,89 96,59 100,57 106,60

1999 ORT. 96,95 103,84 109,22 112,65 97,40

2000 ORT. 109,13 108,76 111,26 101,96 99,74

2001 ORT. 96,93 69,54 74,22 76,58 93,95

2002 ORT. 100,31 72,45 74,25 74,02 95,58

2003 ORT. 110,95 70,81 71,91 64,81 107,41

2004 ORT. 116,80 71,02 70,54 60,40 133,64

2005 ORT. 124,36 68,73 68,84 55,36 139,56

2006 ORT. 129,80 67,32 67,74 52,19 145,47
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teknoloji kullanan sektörler olması ücretlerin payındaki gerilemeyi tek başına 
açıklamakta yeterli değildir. Bu sektörlerden, Radyo-tv imalatındaki gerileme 
yüzde 65, otomotivde ise yüzde 53’tür.

Alt-sektörler açısından ele alındığında ise metal işkolunda durum şu 
şekildedir:

Ana metal sanayi; demir çelik ana sanayi, demir çelik dışındaki ana metal sanayi 
ve metal döküm sanayinden oluşmaktadır. Ana metal sanayindeki durum 
tabloda gösterildiği gibidir.

Ücretin 
üretimdeki 
payı (%) İşkolu ana metal metal eşya bys makine

bys 
elektrikli radyo tv

motorlu 
taşıt

1997 4,78 3,53 7,78 4,93 7,33 3,42 4,33

1998 4,81 3,70 8,42 4,11 7,99 3,03 4,71

1999 5,39 3,93 7,40 5,95 9,42 3,23 5,31

2000 4,87 4,22 7,12 5,68 9,04 2,79 4,05

2001 3,66 2,28 5,20 4,56 6,38 1,80 4,35

2002 3,54 2,15 6,10 4,27 7,65 1,75 3,73

2003 3,10 2,31 5,23 4,20 5,88 1,57 2,69

2004 2,89 2,40 5,63 3,66 7,32 1,33 2,37

2005 2,65 2,17 4,41 3,93 4,92 1,09 2,26

2006 2,50 2,03 4,20 3,73 4,18 1,18 2,05

Ücret 
payındaki 
değişim 
(1997=100)

İşkolu  ana metal metal eşya bys makine
bys 

elektrikli radyo tv
motorlu 

taşıt

1997 100 100 100 100 100 100 100

1998 101 105 108 84 109 88 109

1999 113 111 95 121 129 94 123

2000 102 120 91 115 123 82 94

2001 77 64 67 93 87 52 101

2002 74 61 78 87 104 51 86

2003 65 66 67 85 80 46 62

2004 60 68 72 74 100 39 55

2005 55 62 57 80 67 32 52

2006 52 57 54 76 57 35 47

Ana metal 
sanayii

VERİMLİLİK
İŞÇİ-SAAT

KİŞİ BAŞINA
ÜCRET

İŞÇİ-SAAT
BAŞINA 
ÜCRET

ÜCRETİN 
ÜRETİMDEKİ 

PAYI
İSTİHDAM

1997 ORT. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1998 ORT 93,71 97,63 98,36 104,96 105,76

1999 ORT. 97,78 105,21 108,80 111,27 103,96

2000 ORT. 95,72 110,85 114,40 119,52 104,64

2001 ORT. 111,80 69,73 72,09 64,49 96,33

2002 ORT. 110,88 65,50 67,53 60,91 95,92

2003 ORT. 99,48 63,85 65,24 65,58 101,67

2004 ORT. 96,11 65,91 65,33 67,98 125,42

2005 ORT. 105,50 65,06 64,98 61,60 134,38

2006 ORT. 110,44 63,24 63,38 57,39 141,78
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Bu alt-sektörde ücretin üretimdeki payı yüzde 43 oranında gerilemiş; 1997’de 
yüzde 3,53 olan ücretin üretimdeki payı yüzde 2,03 düzeyine düşmüştür. Yine 
metal işkolunda olduğu gibi 2001 yılı ücretin payında keskin düşüşün yaşandığı 
yıl olmuştur. Metal işkolundan farklı olarak, ana metal sanayinde 2004 yılında 
ücret payında küçük bir iyileşme yaşanmış ancak o günden beri istikrarlı düşüş 
sürmektedir.

Ana metal sanayinde verimlilik artışları metal işkoluna göre daha düşük orandadır 
ve istikrarlı bir seyir izlememektedir. Bu esas olarak, ana metal sanayinin alt-
gruplarındaki gelişme seyirlerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Makine ve teçhizat hariç metal eşya sanayi, metal yapı malzemeleri ve diğer 
metal eşyaların imalatı olarak iki alt sektörden oluşmaktadır. Metal eşya 
sanayinde durum tabloda gösterilmiştir:

Metal eşya sanayinde ücretin üretimdeki payı, yüzde 46 oranında gerilemiş; 
ücretlerin 1997’de yüzde 7,78 olan üretimdeki payı yüzde 4,20’ye gerilemiştir. 
Sektörde istihdam artışı görece daha düşük olmuş istihdam artışı özellik 
2004 yılından itibaren yaşanmaya başlamıştır. Sektörün 2001-2005 arasındaki 
dönemde verimlilik açısından dalgalı bir seyir izlediği ve 2005 yılıyla birlikte 
büyüme hızını artırdığı söylenebilir.

Metal eşya sanayinde de göreli ücretlerdeki gerileme, ortalama ücretlerin 
üstünde gerçekleşmiştir. İşçilerin saatlik ücretleri yüzden 71’e gerilerken, 
verimlilikleri yani sermayeye kazandırdıkları yüzden 131’e yükselmiştir.

TÜİK sınıflandırmasında, adı “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 
teçhizat imalatı” olarak geçen, genel amaçlı makine imalatı, özel amaçlı makine 
imalatı ve bulaşık, çamaşır makinesi vb. ev aletleri üretiminden oluşan üç ana 
gruptan oluşmaktadır.

Metal Eşya 
sanayi

VERİMLİLİK
İŞÇİ-SAAT

KİŞİ BAŞINA
ÜCRET

İŞÇİ-SAAT
BAŞINA 
ÜCRET

ÜCRETİN 
ÜRETİMDEKİ 

PAYI
İSTİHDAM

1997 ORT. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1998 ORT 92,06 97,19 99,55 108,14 97,77

1999 ORT. 112,24 103,20 106,73 95,09 82,88

2000 ORT. 110,34 98,31 100,91 91,46 85,21

2001 ORT. 104,18 66,04 69,53 66,75 79,13

2002 ORT. 88,29 67,86 69,17 78,34 84,29

2003 ORT. 97,94 65,35 65,74 67,12 91,56

2004 ORT. 95,13 67,91 68,81 72,34 109,87

2005 ORT. 125,15 68,45 70,85 56,61 114,18

2006 ORT. 131,02 68,36 70,71 53,97 118,04
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İlk bakışta, metal işkolundaki eğilimlerden farklı olduğu ortada olan makine 
ve teçhizat imalatı sektöründe ücretin üretimdeki payındaki gerileme yüzde 24 
civarındadır. 1997’de yüzde 4,93 olan ücret payı, 2007’ye gelindiğinde yüzde 
3,73’e gerilemiştir.

Bu sektörde metal işkolundaki genel eğilimden farklı olarak ortalama reel 
ücretlerdeki düşüş, göreli ücretlerdeki düşüşten daha fazla olmuş ve bu 
nedenle verimlilik artmak yerine düşmüştür. Bu sektördeki istihdam artışının 
ise yüzde 45’ler düzeyinde olduğu dikkate alındığında, sektör 2006 yılı ile 
birlikte düşük ücretli işçi istihdamı yoluyla verimlilik artışlarının önünü açmış 
görünmektedir. 

Ancak bu sektör alt başlıkları itibariyle incelenmek zorundadır. Çünkü, bir 
taraftan üretim aracı üretimini diğer taraftan da dayanıklı tüketim malları 
üretimini bir arada içermektedir.

Genel makine üretimi sektörüne baktığımızda, ücretlerin üretimdeki payı 
100’den 77’ye 23 puan gerilemekte ve 1997’de 8,44 olan ücret payı, 2007’ye 
gelindiğinde 6,48 olarak gerçekleşmektedir. Bu sektörde ortalama reel 
ücretlerdeki düşüş, göreli ücretlerden daha fazla olmuştur. 1997’de 100 olan 
ortalama reel ücretler, 2007’ye gelindiğinde 70’e gerilemiştir. 

Özel makine üretimi sektörü de aynı eğilimleri yansıtmaktadır. Bu sektörde 
de ücretin üretimdeki payı 1997-2007 arasında 100’den 74’e gerileyerek 26 
puanlık bir düşüş yaşamıştır. Ücretin üretimdeki payı 1997’de 5,90 iken 2007’de 
yüzde 4,35 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama reel ücretler yine genel makine 
üretiminde olduğu gibi göreli ücretlerden daha büyük oranlarda düşmüş ve 
bununla birlikte verimlilikte de düşüş yaşanmıştır. 

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. dayanıklı tüketim 
mallarından oluşan başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri kategorisinde ise, 
diğer iki sektörden farklı bir eğilim gözlenmektedir. Bu sektörde, verimlilik 
artmış, gerek ücretin üretimdeki payı (1997’de yüzde 3,43’ten 2007’de yüzde 2, 
83’e; yüzde 17,5 oranında) gerekse ortalama ücretler (1997’de 100 iken 2007’de 
84’e) gerilemiştir. Verimlilik ise 10 yıllık dönem içinde 6 puan artmıştır.

Makine ve 
teçhizat imalatı

VERİMLİLİK
İŞÇİ-SAAT

KİŞİ BAŞINA
ÜCRET

İŞÇİ-SAAT
BAŞINA 
ÜCRET

ÜCRETİN 
ÜRETİMDEKİ 

PAYI
İSTİHDAM

1997 ORT. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1998 ORT 98,35 80,10 82,14 83,52 106,16

1999 ORT. 89,73 103,05 108,35 120,76 95,11

2000 ORT. 97,26 108,91 112,25 115,41 101,90

2001 ORT. 80,24 70,71 74,29 92,59 92,71

2002 ORT. 85,95 74,19 74,57 86,76 96,41

2003 ORT. 84,94 72,48 72,40 85,24 111,27

2004 ORT. 94,81 72,16 70,48 74,33 139,01

2005 ORT. 90,78 72,13 72,35 79,70 139,94

2006 ORT. 94,11 71,06 71,35 75,81 145,68

Makine ve teçhizat 
imalatı sektöründe 
ücretin üretimdeki 

payındaki 
gerileme yüzde 24 

civarındadır.
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Bu üç alt-sektörü birlikte değerlendirdiğimizde, bys ev aletleri üretimi 
sektöründe, ücret payının 10 yıl öncesinde de oldukça düşük olduğu ilk 
bakışta göze çarpan özelliklerden bir tanesidir. Diğer iki sektöre bakıldığında, 
göreli ücretlerin bys ev aletleri sektörüne göre daha yüksek olduğu; genel 
makine imalatında 2001 ve 2003 yıllarında göreli ücretlerde keskin düşüşlerin 
yaşandığı ve bu eğilimin 2007’ye kadar korunmaya devam ettiği; özel makine 
imalatı sektöründe ise göreli ücretlere darbenin 2001 ve 2004 yılında vurulduğu 
ortaya çıkmaktadır.

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı 
kategorisinde elektrik motoru, jeneratör ve transformatörler imalatı, elektrik 
dağıtım ve kontrol cihazları imalatı, izole ediliş tel ve kablo imalatı, elektrik 
ampülü ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı imalatı gibi alt sektörler yer 
almaktadır.

Bu sektöre ilişkin veriler şöyledir:

Bys. elektrikli makine ve cihazların imalatı sektöründe göreli ücretlerdeki 
gerilemenin yüzde 43 olarak gerçekleştiği; verimliliğin yüzde 25 oranında 
arttığı; reel ücretlerin ise yüzde 30 düştüğü gözlenmektedir. Bu sektörün 
genelinde bakıldığında 1997’de ücretin üretimdeki payı yüzde 7,33 iken 2007’ye 
girildiğinde bu oran yüzde 4,18’e gerilemiştir. 

Alt sektörleri açısından bakıldığında ise 1997-2007 arasındaki dönemde;

Ampül üretiminde göreli ücretlerde yüzde 50; 

Otomotivlerde kullanılan kablo bağlantı takımları, distribütör ve ateşleme 
bobinleri, marş motorları gibi üretimleri içeren bys elektrikli teçhizat 
üretiminde yüzde 10; 

Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları üretiminde yüzde 22; 

Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin üretiminde yüzde 56; 

İzole edilmiş tel kablo üretiminde ise yüzde 56.5 oranında gerileme 
gerçekleşmiştir.

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı sektöründe durum 
şu şekildedir:

Elektrikli 
Makine ve 
cihazların imalatı

VERİMLİLİK
İŞÇİ-SAAT

KİŞİ BAŞINA
ÜCRET

İŞÇİ-SAAT
BAŞINA 
ÜCRET

ÜCRETİN 
ÜRETİMDEKİ 

PAYI
İSTİHDAM

1997 ORT. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1998 ORT 88,35 94,98 96,34 109,04 109,56

1999 ORT. 82,33 102,78 105,80 128,50 103,31

2000 ORT. 87,99 108,58 108,55 123,37 89,22

2001 ORT. 82,02 69,14 71,41 87,07 87,62

2002 ORT. 76,53 78,71 79,90 104,40 85,11

2003 ORT. 92,55 72,15 74,26 80,24 91,68

2004 ORT. 72,92 72,78 72,88 99,95 106,83

2005 ORT. 104,55 70,22 70,21 67,15 102,83

2006 ORT. 125,21 70,06 71,46 57,08 108,77

Bys. elektrikli 
makine ve 

cihazların imalatı 
sektöründe göreli 
ücretler yüzde 43 
geriledi, verimlilik 

yüzde 25 arttı, 
reel ücretler ise 
yüzde 30 düştü.
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Bu sektörde, göreli ücretlerdeki gerileme çok büyük boyutlardadır. 10 yıllık 
dönem içinde göreli ücretler yüzde 65 oranında gerilemiştir. Ücretlerin 
üretimdeki payı yüzde 3, 42’den yüzde 1,18’e düşmüştür. Bu temelde verimlilik 
yüzde 78 oranında artmıştır. Ortalama reel ücretlerdeki gerileme ise yüzde 42 
düzeyindedir.

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı sektöründe durum şu 
şekildedir:

Motorlu kara taşıtları sektöründe 1997-2007 döneminde göreli ücretlerdeki 
gerileme yüzde 53 oranında gerçekleşmiştir. Ücretlerin üretim içindeki payı bu 
dönemde, yüzde 4,33 düzeyinden yüzde 2,05’e kadar gerilemiştir. Verimlilik 
ise yüzde 34 oranında artmıştır. Ortalama reel ücretlerdeki gerileme yüzde 35 
düzeyindedir.

Motorlu kara taşıtları sektörünün en önemli alt sektörünü otomotiv sektörü 
oluşturmaktadır. Otomotiv sektöründe göreli ücretlerdeki gerileme daha 
yüksek gerçekleşmiştir. 1997’de yüzde 3,60 olan ücretlerin üretimdeki payı 
2007’ye gelindiğinde yüzde 1,60’a kadar gerilemiştir. Bu yüzde 56 oranında 
bir gerileme anlamına gelmektedir. Verimlilik artışları ise, motorlu kara 
taşıtları sektörüne göre daha yüksek olmuş ve yüzde 50 verimlilik artışı 
gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, metal işkolunda son on yıldır işçiler sermaye karşısındaki 
konumlarını önemli ölçüde yitirmişlerdir. Metal işçileri bu on yıl içinde ikili 

Radyo-tv 
cihazları 
imalatı

VERİMLİLİK
İŞÇİ-SAAT

KİŞİ 
BAŞINA
ÜCRET

İŞÇİ-SAAT
BAŞINA ÜCRET

ÜCRETİN 
ÜRETİMDEKİ 

PAYI
İSTİHDAM

1997 ORT. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1998 ORT 104,31 88,48 92,14 88,34 134,84

1999 ORT. 108,90 96,11 102,57 94,19 137,90

2000 ORT. 144,42 113,26 117,82 81,58 128,94

2001 ORT. 142,38 70,79 74,65 52,43 111,86

2002 ORT. 134,19 72,18 68,76 51,24 144,34

2003 ORT. 149,69 68,79 68,70 45,89 177,53

2004 ORT. 181,06 75,34 70,22 38,78 213,08

2005 ORT. 191,41 60,44 60,97 31,85 221,81

2006 ORT. 178,06 57,83 61,50 34,54 223,56

Motorlu kara 
taşıtları, römork, 
yarı römork imalatı

VERİMLİLİK
İŞÇİ-SAAT

KİŞİ BAŞINA
ÜCRET

İŞÇİ-SAAT
BAŞINA 
ÜCRET

ÜCRETİN 
ÜRETİMDEKİ 

PAYI
İSTİHDAM

1997 ORT. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1998 ORT 96,20 98,50 104,61 108,74 108,22

1999 ORT. 92,61 103,30 113,55 122,60 95,10

2000 ORT. 117,51 108,29 109,98 93,59 107,47

2001 ORT. 77,09 67,74 77,50 100,53 106,50

2002 ORT. 92,44 74,30 79,68 86,19 102,66

2003 ORT. 125,07 75,39 77,76 62,17 120,40

2004 ORT. 131,31 71,32 71,99 54,82 159,64

2005 ORT. 126,60 67,43 66,21 52,30 175,60

2006 ORT. 134,47 65,27 63,77 47,42 182,77

Sermayenin 
yoğunlaşan 

sömürüsü 
nedeniyle, 

göreli ücretler 
gerilemiştir.



15

bir yoksullaşma yaşamaktadırlar. Birincisi sermayenin yoğunlaşan sömürüsü 
nedeniyle göreli ücretleri gerilemiştir ikincisi de, tükettikleri ürünlerin fiyat 
artışları nedeniyle reel ücretleri gerilemiştir.

Diğer taraftan, göreli ücret grafikleri dikkatli incelendiğinde bu grafiklerde 
metal işçileri açısından çıkarılacak bir ders vardır. Dikkat edilirse, göreli 
ücretlerdeki gerileme 2001 krizinin hemen ardından gerçekleşmekte ve 
o yıllarda çok keskin bir biçimde düşmektedir. Metal işçileri 2001 krizi 
döneminde kendilerine sürekli “kriz nedeniyle fedakarlık” öğütleri dinlediler. 
Kriz geçtikten sonra eski konumlarına dönecekleri sözü verildi. Grafikler 
açıkça gösteriyor ki, kriz nedeniyle kaybeden işçiler oldu ve hiçbir şekilde eski 
günlerine dönemediler.

Metal	İşkolu	ve	Alt	Sektörlerde	Ücret	Verimlilik	İstihdam	İlişkisi

Metal işkolu genelinde ve tüm alt sektörlerde  ücretlerin aşağıya, verimliliğin 
ise yukarıya doğru seyrettiği ve işçi sınıfı ile sermaye arasındaki ilişkinin işçi 
sınıfı aleyhine geliştiği ortadadır.
Bu verilerle istihdamdaki gelişmeyi ilişkilendirdiğimizde çıkan sonuç şudur: 
1997 yılından 2007’ye kadar olan dönemde metal işkolunda istihdam yüzde 
45 oranında artmıştır. 
Sermaye, göreli ücretleri gerilettiği ölçüde, sömürdüğü işçi sayısını arttırmış 
ama her yeni işçinin istihdam maliyetini de düşürmeyi başarmıştır. 
Kişi başına ücretlerdeki düşüş bize bunu göstermektedir. 
Sonuç olarak metal işkolunda, yeni bir işçi istihdam maliyeti yükseldiği için, 
düşük ücretli işçi çalıştırma giderek yaygınlaşmaktadır.
Daha ucuza daha çok işçi ve işçi başına düşen verimlilikte yüksek artış oranları. 
Bu sermayenin hızlı büyümesinin açık kanıtı ve temel nedenidir.
İşçiler açısından ise, düşük ücretler, ücretlerin farklılaşması, çalışma yoğunluğu 
ve temposunun artması anlamına gelmektedir.
Tüm alt sektörlerde, 2000 yılı bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Bu yıldan 
itibaren, göreli ücretler düzenli bir biçimde aşağıya doğru seyretmektedir.
Verimlilik artışlarının diğer sektörlere göre daha çarpıcı olduğu sektörler 
metal eşya, elektrikli makine ve cihazlar, radyo-tv imalatı ve motorlu taşıtlar 
imalatıdır.

İşçilerin tükettikleri 
ürünlerin fiyat 

artışları nedeniyle, 
reel ücretleri de 

gerilemiştir.
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Ana metal sanayi verimlilik artışlarının daha düşük gözüktüğü bir sektördür. 
Ancak, ücretlerdeki gerilemenin yüksek oluşu, sermayeye yapılan artı-değer 
transferinin de yüksek olması sonucunu doğurmaktadır.
Bu sektörde, kişi başına ücretlerin düşmesine bağlı olarak, istihdam artışı 
gerçekleşmektedir. 10 yıllık süre açısından bakıldığında istihdamdaki artış 
yüzde 42’dir. Düşük ücretli fazla işçi ilkesi bu sektörde de geçerliliğini 
korumaktadır.

İstihdam artışlarının göreli olarak düşük kaldığı bir diğer alt sektör, metal eşya 
sanayidir. Bu sektörde dikkat edilirse, 1999-2004 aralığında reel verimlilik düşüşü 
yaşanmış, 2004 yılıyla birlikte verimlilikte hızlı bir yükselme yaşanmaktadır. Bu 
yıl aynı zamanda istihdam artışının yaşandığı yıl olmuştur.
Sektör önemli sayıda işten çıkarmaların yaşandığı ve düşük ücretli işçilerle 
verimlilik artışlarının sağlandığı bir görünüme sahiptir.
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Makine ve teçhizat sektörü, metal işkolundaki genel eğilime sadece ücretlerdeki 
düşüşle uyum göstermektedir. Sektörün verimlilik göstergeleri 10 yıllık 
dönemde geriye gitmiştir. Ancak, bu sektör, üretim araçları üreten ve tüketim 
araçları üreten iki farklı alt sektörden oluşmaktadır. Burada dayanıklı tüketim 
malları üreten sektörün verileri, makine ve teçhizat sektörünün tersine, metal 
işkolunun geneliyle uyumludur.

Son on yıllık dönem içinde, verimlilik konusunda sıkıntılı gözüken alt-sektör 
elektrikli makine ve cihazlar imalatı olarak görünmektedir. Sektör, 2004 yılına 
kadar, verimlilik ücret ilişkisinde, dalgalı bir seyir izlemiştir. Ancak 2004 yılında 
gerçekleştirilen yüksek verimlilik artışları ve ücretlerin sabitlenmesi, sektörün 
önümüzdeki yıllar için, düşük ücretli istihdamın koşullarını hazırladığını 
göstermektedir.
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Sermayenin 10 yıllık dönem boyunca, istihdam artışlarını, göreli ücretlerdeki 
düşüşe endekslemesi ve bununla bağlantılı olarak kişi başına ücretlerin düşmesi, 
yeni işçilerin ücret düzeyinin ciddi biçimde aşağıya çekildiğini göstermektedir. 
Bu konuda başı çeken alt sektör, radyo-tv cihazları imalatı sektörü bir diğer 
adıyla kahverengi eşya sektörü olmuştur.
Bu alt sektörde, istihdam 10 yıllık dönemde 2,23 misli artmış, göreli ücretler 
yüzde 65; ortalama ücretler de yüzde 42 gerilemiştir.
Bu sektörün bir diğer göze çarpan özelliği, verimlilik artışlarının ücret 
düşüşleriyle elele gitmesidir.

İstihdam artışlarının, düşük ücret ve verimlilik artışına bağımlı kılındığı bir 
diğer alt-sektör, motorlu taşıtlar sektörüdür.
Bu sektörde 10 yıllık dönemde istihdam yüzde 82 oranında artmış, özellikle 
2002 yılında gerçekleşen yüksek verimlilik artışı kişi başına ücretlerdeki düşüşle 
birlikte, daha ucuz işgücünün sektöre hakim olmasına neden olmuştur.
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Metal işkolundaki durumu işçi sınıfı ile sermaye açısından karşılaştırdığımızda 
ortaya çıkan tablo ortadadır:

1. Tek kelimeyle metal işçilerinin sömürüsü yoğunlaşmıştır. İşçilerin 
sermayeye, bedava çalıştıkları süreler uzamış, göreli ücretleri 
düşmüştür.

2. Sermaye büyümüş, bu büyüme kendisini sabit sermayenin, değişken 
sermaye karşısında büyüyen oranı olarak ifade etmektedir. Sermayenin 
organik bileşiminin yükselmesiyle birlikte, toplam maliyetlerde artış 
kaçınılmazdır. Bu yeni bir işçi istihdamı için gerekli yatırım miktarının 
büyümesi ve buna bağlı olarak ücretler genel seviyesinin aşağıya doğru 
bastırılması sonucunu doğurmuştur. İşe giriş ücretlerinin düşmesine 
bağlı olarak, işyeri ortalama ücretleri düşmüştür.

3. İstihdam artışı bu temelde gerçekleşmiştir. Ucuz işçilik ve artan 
sömürü, yeni işçilerin sömürü çarkına dahil edilmesinin koşulu 
olmuştur.

4. Büyüyen sermaye, düşen kâr oranı demektir. Bu gerek kapitalistlerin 
kendi aralarındaki rekabetin kızışması, gerekse işçi ücretlerinin artışı 
konusunda daha da katılaşmaları sonucunu doğurmaktadır. Diğer 
taraftan, verimlilik artışları, toplam maliyetler içinde ücret maliyetlerinin 
düşmesi, ücret artışı için kullanılabilir marjı genişletmiştir.

İşçilerin 
sermayeye, 

bedava çalıştıkları 
süreler uzamış, 
göreli ücretleri 

düşmüştür.

İşe giriş 
ücretlerinin 

düşmesine bağlı 
olarak, işyeri 

ortalama ücretleri 
düşmüştür.

Verimlilik artışları, 
toplam maliyetler 

içinde ücret 
maliyetlerinin 

düşmesi, ücret 
artışı için 

kullanılabilir marjı 
genişletmiştir.
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Göreli ücret kavramı, üretim süreci içinde işçinin ve sermayenin payını ortaya 
koyan bir kavramdır. Şu ana kadar, işçilerin gerçekleştirdikleri üretimden 
aldıkları payı ve bu payın zaman içerisinde nasıl azaldığı ortaya konuldu.

Bu veriyi tamamlayacak diğer unsur sermayenin kârıdır. Bu konuda, grup 
toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alan işyerlerindeki durumu incelemek için 
sınırlı bilgi kaynağı vardır. Bu kaynakların başında, borsaya açık şirketlerin 
bilançoları yer almaktadır. Kapitalistler, gizlilik gerekçesiyle, işyeri bilgilerini, 
kamu ile paylaşmazlar. Borsaya verilen bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtıp 
yansıtmadığı ise tartışmalıdır. Ancak, sınırlarını iyi belirleyerek, bu veriler 
temelinde fikir üretmek de mümkündür.

Bilançolar üzerinden yaptığımız hesaplamada şirketlerin brüt karı dikkate 
alınmıştır. Bu brüt karın içerisinde, faizler ve vergiler dahildir. Üretim süreci 
içinde yaratılan toplam değer, ücret, faiz, kâr ve vergi olarak bölüşülmektedir. 
Diğer bir deyişle, yaratılan toplam değerden ücretler çıkarıldığında, tüm kapitalist 
sınıfların kendi aralarında bölüştükleri artı-değere ulaşmış olmaktayız.

Şimdilik, sermayenin kendi iç bölüşüm ilişkilerini dikkate almaksızın, işçiler ile 
kapitalistler arasındaki bölüşüm üzerinde yoğunlaşacağız.

Şirket bilançolarında ücrete ilişkin açık bir hesap kalemi bulunmamaktadır. O 
nedenle, ücret konusunda grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerleri için 
MESS tarafından açıklanan ortalama saat ücretini veri almak zorunda kaldık.

Grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde ortalama saat ücreti 
brüt 4,65 YTL’dir. İkramiye dahil brüt ücret 4,65*300= 1.395,00 YTL’dir. 
Sermayenin karını brüt olarak dikkate aldığımız için ücret ödemelerinde, yüzde 
19,5’luk işveren payını da eklememiz gerekiyor. Bu durumda ücret yaklaşık 
olarak 1.667,00 YTL ediyor. (Diğer sosyal ödemeler, işyeri bazında farklılık 
gösterdiği için hesaplama dışında bırakıyoruz ama bunlar sonucu etkileyecek 
bir yüzde oluşturmuyor.)

Böylelikle, sermayenin cebinden çıkan ücret kategorisi içine dahil edilebilecek 
her şeyi hesaplamaya dahil ediyoruz ki, sermaye temsilcilerinin itirazlarını 
başından engelleyelim.

Şirket bilançolarındaki brüt karları ücrete oranladığımızda sömürü oranlarını 
elde ediyoruz. Bir diğer deyişle, üretimde yaratılan değerin sermaye ve işçiler 
arasında hangi oranlarda paylaşıldığını, işçilerin sermayeye karşılıksız (bedava) 
çalışma sürelerini bulmuş oluyoruz. Bu oran 1 ise, sömürü oranı yüzde yüz 
demektir. Yani bir işçiye bir sermayeye.

Bu hesaplama yöntemiyle elde ettiğimiz sonuçlar aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır.

III.

Metal İşkolunda Karlar
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Tablonun toplamı metal işkolunda sömürüyü gayet açık ve net bir şekilde 
göstermektedir. Bu sömürüyü birden fazla şekilde ifade etmek mümkündür. 

a) Metal işkolunda sömürü oranı yüzde 460’tır.
b) Sermayenin bir yıllık kârı işçilerin 4,6 yıllık ücretlerini ödemeye yeter.
c) İşçiler, çalışma sürelerinin 1 saatinde kendilerine ücret karşılığı, 4,6 

saatini ise sermayeye bedava çalışmaktadırlar.

Sözün özü, metal işkolunda 2007 yılı itibariyle işçileri sömürüsü aşırıdır.

Kâr ve ücret karşılaştırması yapabileceğimiz bir başka veri kaynağı İSO 
500 araştırmasıdır. Ancak burada kâra ilişkin veriler bilançolardaki net kâr 
kalemlerinden oluştuğu için ücreti de net üzerinden hesaba katmamız gerekir. 
1.660 YTL olan brüt ücretin işçinin eline geçen kısmı yaklaşık 1.000,00 
YTL’dir.

Net kâr verisi diğer taraftan vergi ve faizin düşülmesiyle bulunduğu için, kimi 
şirketler eksi kâr gözükmektedir. Zarar nedeni hiçbir koşulda ücretler değildir. 
Ödenen faizlerin yüksekliği ya da yatırım için ayrılan paylar nedeniyle kimi 
şirketler zararda gözükmektedir. Bu durumda ücret ve kârı karşılaştırmamız 
mümkün olmadığından İSO 500 içinde yer alan metal şirketlerinden zarar 
edenleri hesaplama dışı bırakmak zorunda kaldık.

Buna göre İSO 500 içinde yer alan metal işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde 
sömürü oranı yüzde 295’dir. (Bakınız Ek)

Grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerindeki kâr ücret karşılaştırmasını 
yine İSO 500 verilerinden yapmak mümkündür. Bir önceki tablodaki hesaplama 
yöntemi burada da aynen kullanılmaktadır. Buna göre grup toplu iş sözleşmesi 

2007 YILI İMKB BİLANÇOLARINA GÖRE

Şirket BRÜT KÂR (K) YILLIK ÜCRET (Ü) 
(Ç*AÜ*12)

Sömürü oranı 
(K/Ü)

çalışan sayısı 
(Ç)

AYLIK ÜCRET 
BRÜT (AÜ)

Arçelik 1.388.659.621 215.903.172 6,4 10.793 1667

Beko 66.892.728 43.988.796 1,5 2.199 1667

Borusan 100.999.533 27.265.452 3,7 1.363 1667

Bsh 533.146.560 54.790.956 9,7 2.739 1667

Çelik halat 8.120.023 2.900.580 2,8 145 1667

Ford 992.858.510 163.212.636 6,1 8.159 1667

İzmir Demir Ç. 15.384.668 13.682.736 1,1 684 1667

Karsan 28.484.245 19.663.932 1,4 983 1667

Otokar 118.307.056 24.304.860 4,9 1.215 1667

Tofaş 266.301.941 173.534.700 1,5 8.675 1667

Türk Traktör 126.817.945 26.745.348 4,7 1.337 1667

Bosch fren 17.140.189 5.881.176 2,9 294 1667

Ege Endüstri 13.722.437 8.281.656 1,7 414 1667

Uzel makina 48.467.771 24.504.900 2,0 1.225 1667
Demisaş (2007 
faaliyet raporu) 11.116.705 11.982.396 0,9 599 1667

Isuzu 89.851.771 14.702.940 6,1 735 1667

Makine Takım 5.092.979 4.780.956 1,1 239 1667

Prsymian 81.410.974 6.701.340 12,1 335 1667

Toplam 3.912.775.656 842.828.532 4,6 42.133 1667
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kapsamındaki işyerlerinde sömürü oranı yüzde 278’dir. (Bakınız Ek)

Net kârlar üzerinden yapılan hesaplamalar, üretim süreci içinde yaratılan 
değerin nasıl paylaşıldığı konusunda tam bir fikir vermemekle birlikte sonuç 
olarak metal işkolunda yer alan işletmelerin büyük bir çoğunluğunda ciddi 
sömürü oranları ile faaliyet yürütüldüğünü ortaya çıkmaktadır.

OTOMOTİVDE DURUM

Grup toplu iş sözleşmesinin seyrini etkileyen ana sektör otomotiv sanayidir. 
Otomotiv fabrikalarının dışında, bunların yan sanayileri gerek üretim değerleri 
gerek çalışan sayıları açısından grup sözleşmesinin büyük bir bölümünü 
oluşturmaktadırlar.

OSD (Otomotiv Sanayicileri Derneği) raporları bu sektör hakkında bilgi 
edinmek için önemli bir kaynaktır. Bu raporlarda yer alan rakamlarda kimi 
tutarsızlıklar tespit etsek de, grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde 
çalışan işçilerin önemli bir kısmını kapsayan ve buna ek olarak metal işkolunu 
bir bütün olarak etkileme özelliğine sahip otomotiv sanayi verileri önem 
taşımaktadır.

OSD üyesi işyerleri şunlardan oluşmaktadır: 

ISUZU, ASKAM, BMC, FORD, HATTAT, HONDA, HYUNDAI, KARSAN, 
MAN, MERCEDES, OTOKAR, OTOYOL, RENAULT, TEMSA, TOFAŞ, 
TOYOTA, T.TRAKTÖR, UZEL.

Bu 18 işyerinden, Hattat, Honda, Hyundai, Temsa, Toyota grup toplu iş 
sözleşmesi kapsamı dışındadır. Hattat, Honda, Hyundai ve Toyota’da sendikal 
örgütlenme yoktur.

18 işyerinde toplam çalışan sayısı 48 bin civarındadır.

Otomotiv sanayinde 2002 yılından itibaren çok önemli üretim 
artışları gerçekleşmiştir. Sektör 2 misli büyümüştür. Büyümede 
öne çıkan firmalar, Anadolu Isuzu, Ford, Honda, Hyundai, 
Mercedes, Renault, Temsa ve Toyota’dır.

Aksam ve Otoyol’un üretimlerinde düşüş vardır. Bu firmalar, 
2007 yılında neredeyse hiç üretim yapmamışlardır. 

BMC, MAN, Otokar ve Türk Traktör firmalarının 
gerçekleştirdikleri büyüme oldukça sınırlı kalmıştır.

Üretim artışları 2003-2007
ISUZU 97,53
ASKAM -95,53
BMC 4,53
FORD 150,06
HATTAT 27,44
HONDA 115,71
HYUNDAI 152,42
KARSAN 17,08
MAN 6,98
MERCEDES 182,15
OTOKAR 0,80
OTOYOL -86,65
RENAULT 99,35
TEMSA 263,81
TOFAŞ 66,96
TOYOTA 128,00
T.TRAKTÖR 6,01
UZEL 25,36
TOPLAM 101,07

2007 yılında 
otomotiv 

sanayindeki 18 
firmanın toplam 
cirosu 27 milyar 
YTL civarındadır.

Sektörün cirosu 
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2007 yılında otomotiv sanayindeki 18 firmanın toplam cirosu 27 milyar YTL 
civarındadır.

Bu işyerlerinin cirolarındaki değişim 2002 yılı baz alınarak aşağıdaki tabloda 
verilmektedir. Toplamdaki ciro artışı sektörde 5 yıl içinde gerçekleşen büyümeye 
ilişkin fikir vermektedir. Sektörün cirosu 5 yıl içinde 4,23 misli artmıştır. 

Cirodaki en büyük artışı Hattat Tarım gerçekleştirmiştir; 23 misli. Onu 
Hyundai, Honda ve Toyota takip etmektedir.

2006 ve 2007 yıllarında otomotiv firmalarının cirolarındaki değişime 
baktığımızda durum şu şekildedir.

CİRO 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ISUZU 100 158 252 303 281 345
ASKAM 100 1732 3551 4149 2743 226
BMC 100 237 365 397 520 507
FORD 100 274 484 599 641 679
HATTAT 100 947 2446 2549 3143 2273
HONDA 100 195 312 244 409 842
HYUNDAI 100 373 715 597 369 1287
KARSAN 100 105 243 153 187 173
MAN 100 135 164 143 192 218
MERCEDES 100 151 157 243 190 264
OTOKAR 100 179 264 239 275 366
OTOYOL 100 124 183 141 164 97
RENAULT 100 167 252 235 325 348
TEMSA 100 176 361 468 510 542
TOFAŞ 100 132 159 206 250 290
TOYOTA 100 203 530 594 699 693
T.TRAKTÖR 100 416 573 521 343 333
UZEL 100 297 518 440 518 365
TOPLAM 100 186 300 334 372 423

CİRO 2006 2007
ISUZU -7,28 22,98
ASKAM -33,88 -91,78
BMC 30,87 -2,45
FORD 7,13 5,85
HATTAT 23,32 -27,68
HONDA 67,90 105,77
HYUNDAI -38,12 248,33
KARSAN 22,11 -7,89
MAN 33,61 13,63
MERCEDES -21,47 38,74
OTOKAR 15,14 32,94
OTOYOL 15,98 -41,09
RENAULT 38,61 7,09
TEMSA 9,02 6,20
TOFAŞ 21,33 15,67
TOYOTA 17,80 -0,84
T.TRAKTÖR -34,05 -2,95
UZEL 17,84 -29,59
TOPLAM 11,44 13,56
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Tablodan görüldüğü gibi Aksam, BMC, Hattat Tarım, Karsan, Otoyol, Toyota, 
Türk Traktör ve Uzel 2007 yılında bir önceki yıla göre cirolarında azalma 
yaşamışlardır.

Traktör üretimi alanında ciro düşüşü genel bir eğilim olarak görülmektedir.

Binek otomobil, kamyonet, otobüs üretimi alanında ise cirolarda artış 
gözlenmektedir.

Bu firmaların pazar paylaşımına baktığımızda şu tabloyla karşılaşıyoruz:

Toplam cironun 2002 yılındaki dağılımında, ilk beş sırayı Renault (%19,75), 
Tofaş (19,96) Ford (14,26), Mercedes (14,02) ve Toyota (8,92) almaktadır.

2007 yılına gelindiğinde ilk beş ve oranları şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Ford  22,89; 
Renault 16,26
Toyota 14,62
Tofaş 13,67
Mercedes 8,76

Son 5 yıl içinde sektördeki rekabet 7 firmanın pazar paylarını artırmalarına 
diğer 11’inin ise pazar kaybetmelerine yol açmıştır. Pazarını büyüten firmalar, 
BMC, Ford, Hattat Tarım, Honda, Hyundai, Temsa ve Toyota olmuştur.

Otomotiv sanayini üretilen ürünler temelinde karşılaştığımızda firmalar 
arasındaki rekabet savaşını daha iyi görürüz.

Otomobil üretimi toplam üretimlerinin büyük bir bölümünü oluşturan ya da 
sadece otomobil üreten 6 firma vardır. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

ISUZU 1,64 1,39 1,38 1,49 1,24 1,34

ASKAM 0,07 0,61 0,78 0,82 0,48 0,04

BMC 2,98 3,79 3,62 3,54 4,16 3,57

FORD 14,26 20,96 23,02 25,54 24,55 22,89

HATTAT 0,03 0,15 0,24 0,23 0,25 0,16

HONDA 1,41 1,48 1,47 1,03 1,55 2,81

HYUNDAI 2,06 4,11 4,90 3,67 2,04 6,26

KARSAN 2,36 1,33 1,91 1,08 1,19 0,96

MAN 4,32 3,14 2,36 1,86 2,22 2,23

MERCEDES 14,02 11,37 7,34 10,18 7,17 8,76

OTOKAR 1,75 1,68 1,54 1,25 1,29 1,51

OTOYOL 1,92 1,28 1,17 0,81 0,85 0,44

RENAULT 19,75 17,73 16,61 13,87 17,25 16,26

TEMSA 1,61 1,52 1,94 2,25 2,21 2,06

TOFAŞ 19,96 14,13 10,60 12,32 13,42 13,67

TOYOTA 8,92 9,70 15,77 15,84 16,74 14,62

T.TRAKTÖR 1,49 3,32 2,84 2,31 1,37 1,17

UZEL 1,45 2,31 2,50 1,91 2,02 1,25

TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Otomobil üreticileri arasındaki pazar paylaşımının son 5 yıl içindeki seyrine 
baktığımızda, rekabetin giderek kızıştığını söylemek mümkündür. 2002 yılında 
piyasa hakimiyeti el değiştirmiş gözükmektedir. Özellikle Ford, Toyota ve 
Hyundai’nin piyasadan giderek daha fazla pay almaya başladıkları Tofaş’ın ve 
Renault’un piyasa kaybettiği görülmektedir.

Traktörcüler açısından bakıldığında durum şöyledir:

Traktör üretiminde Hattat Tarım’ın 5 yıl içinde ciddi bir piyasa kazandığı, T. 
Traktör’ün ise ciddi oranda kayıp yaşadığı görülmektedir.

Düşük tonajlı kamyon üretimi toplam üretimleri içinde önemli bir ağırlık tutan 
firmaların piyasadaki paylarına baktığımızda şu tabloyla karşılaşıyoruz.

Daha yüksek tonajlı kamyon üretiminin ağırlıklı olduğu firmalarda ise durum 
şu:

Pazar paylarındaki değişim açısından otomotiv sanayi değerlendirildiğinde, 
piyasanın bir bütün olarak büyüdüğü ama firmalar arasındaki rekabetin de 
kızıştığı görülmektedir. 

Kapitalistler arasındaki rekabetin kızışması, toplu sözleşme süreçlerinde 
katılaşmalarını da beraberinde getiren, önemli faktörlerden bir tanesidir. 

cirodan pay 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FORD 21 31 32 35 32 30

HONDA 2 2 2 1 2 4

HYUNDAI 3 6 7 5 3 8

RENAULT 30 26 23 19 23 21

TOFAŞ 30 21 15 17 18 18

TOYOTA 13 14 22 22 22 19

TOPLAM 100 100 100 100 100 100

Cirodan pay 2002 2003 2004 2005 2006 2007

HATTAT 1 3 4 5 7 6

T.TRAKTÖR 50 57 51 52 38 45

UZEL 49 40 45 43 55 48

TOPLAM 100,00 100 100 100 100 100

CİRO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ISUZU 18 18 16 19 17 21

ASKAM 1 8 9 11 7 1

KARSAN 25 17 22 14 16 15

OTOKAR 19 22 18 16 18 24

OTOYOL 21 16 13 11 12 7

TEMSA 17 19 22 29 30 32

TOPLAM 100 100 100 100 100 100

CİRO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BMC 14 21 27 23 31 25

MAN 20 17 18 12 16 15

MERCEDES 66 62 55 65 53 60

TOPLAM 100 100 100 100 100 100
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Yürürlükte olan iktisat politikası, 2001 krizinin hemen ardından Dünya 
Bankasından acilen göreve çağrılan Kemal Derviş’in bakan olmasıyla yürürlüğe 
girmiş ve o günden bu güne uygulanmaya devam etmektedir.

Bu politikalar kriz ortamında, uluslararası mali sermayenin talepleri 
doğrultusunda, tüm ekonominin baştan aşağıya yeniden yapılandırılması hedefi 
taşımaktaydı. Kemal Derviş, bunu “yapısal reformlar sonucunda devletin 
işleyişi köklü bir şekilde değiştirilecektir” diyerek gayet özlü bir biçimde ifade 
etmiştir.

Bu politikalar, tam 7 yıldır uygulanmaktadır. Aynı politikaları uygulayan 4 
farklı siyasi parti, 4 ayrı hükümet vardır. Siyasi partiler DSP, ANAP, MHP ve 
AKP’dir. Hükümetler ise DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti ve Abdullah 
Gül başkanlığındaki AKP hükümeti, R. Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 1. ve 
2. AKP hükümetleridir.

Bu politikalar, iktisatçılar tarafından enflasyon hedeflemesi programı olarak 
adlandırılmaktadır. Enflasyonu belirlenen hedefler içinde tutmak için 
uygulanan politika ise düşük kur-yüksek faiz politikasıdır. Bunları destekleyen 
diğer adım ise, faiz dışı fazla oranıdır. Faiz dışı fazla, kamu harcamalarının 
kısılarak, bütçenin fazla vermesinin sağlanması ve bu fazlanın da borç faizi 
ödemelerinde kullanılmasıdır.

Enflasyonun düşürülmesi için uygulanan düşük kur-yüksek faiz politikasına 
biraz daha yakından bakacak olursak, kurun düşük olması esas olarak, ağırlıklı 
ithal girdiye bağlı imalat sanayinin girdi maliyetlerini ucuzlatan bir etki 
yapmakta, dolayısıyla fiyatların yükselmesine engel olmaktadır. Diğer taraftan, 
tüketim malları ithalatının ucuzlaması nedeniyle, fiyat artışları kontrol altına 
alınmış olmaktadır.

Düşük kur, yüksek faizle birleştiğinde, döviz bazında yüksek getiri olanağı 
sunduğu için, yabancı sermayenin Türkiye’ye yönelmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Bu sayede, artan ithalat ödemeleri nedeniyle giderek büyüyen 
cari açık, dışarıdan gelen parayla kapatılmakta ama bunun karşılığında, 
uluslararası sermayeye yüksek faizler ve kur farkı nedeniyle çok yüksek 
oranlarda döviz cinsinden gelir transferi yapılmış olmaktadır.

Bu noktada sorulması gereken soru şudur: Bu politikalar, duran çarkın yeniden 
dönmesine ve maliyetleri ucuzlatması nedeniyle ciddi oranlarda üretim 
artışlarına neden olmuştur. Ancak diğer tarafta, her geçen yıl, cari açığın milli 
gelire oranı da artmıştır. Ekonomi açıkla büyümüştür. Ama bu açığı kapamak 
için ülkeye çağrılan sermaye, bunu karşılıksız yapmamış, karşılığını fazlasıyla 
almıştır. Bu fazlalık kimin tarafından ödenmiştir?

Herhangi bir değere el konulmadan önce onun mutlaka üretilmiş olması 
gerekir. Dolayısıyla, uluslararası mali sermayeye yüksek faizler yoluyla aktarılan 
kaynaklar, üretim süreci içinde yaşanan değişim sayesinde gerçekleşmiştir.

IV.

İKTİSAT POLİTİKASI VE SERMAYEYE TEŞVİKLER
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hükümet vardır. 
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Daha önce söylemiştik: 2001 krizinde üretimi durma noktasına gelen imalat 
sanayi, bu politikalar sonucunda, ithal aramalı, hammadde fiyatlarının düşmesi 
ve kredilerin ucuzlaması nedeniyle, üretimlerini artırmak için gerekli ortamı 
bulmuşlardır. Ama iş bu kadar basit değildir. Aramalı ve hammadde maliyetleri 
üretim maliyetlerinin sadece bir bölümüdür. Sabit sermaye yatırımları ve ücret 
maliyetleri toplam üretim maliyetlerinin diğer bölümünü oluşturmaktadır. 
Elimizdeki veriler göstermektedir ki, 2001 krizi reel ücretlerde çok keskin bir 
düşüşe neden olmuştur. Üstelik sadece reel ücretler değil, imalat sanayindeki 
işçi sayısı da önemli oranlarda düşmüştür. Dolayısıyla imalat sanayi kapitalistleri, 
ucuz kredi, ucuz girdi, ucuz işgücü ve daha az sayıda işçiyle, tıkanan birikimlerini 
yeniden ve bu kez çok daha yüksek oranlarda sürdürmeye başlamışlardır.

Bu dönemde üretim sürecinde gerçekleşen bir diğer önemli değişiklikte, 
kısa süre içinde üretim ölçeklerinin büyümesi, makine ve teçhizata yapılan 
yatırımların artışı (ki bunlarda uygulanan politikalar nedeniyle ucuzlamıştır) ve 
dolayısıyla birim maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve dolayısıyla verimlilik artışları 
olmuştur.

Verimlilik kavramı, kapitalist iktisatçıların kullandıkları ve işçilerle sermaye 
arasındaki ilişkiyi gizleyen bir kavramdır. Onların verimlilik artışı dedikleri 
şeyin işçilerin somut hayatındaki karşılığı sömürünün yoğunlaşmasıdır. İşçiler, 
daha kısa sürelerde daha fazla üretim gerçekleştirmişlerdir. Bu göreli artı-değer 
sömürüsünün artışından başka bir şey değildir.

İşte bu sayede kapitalistler, birim üretim maliyetlerini aşağıya çekmeyi 
başarmışlar ve satışlarını ve cirolarını artırmayı başarmışlardır.

Toparlayacak olursak, uygulanan iktisat politikası, 

Kapitalistler açısından: 

a) Yüksek faiz ve düşük kur nedeniyle döviz bazında dünyanın en yüksek 
getirisinin elde edilmesi; 

b) Bir bütün olarak üretim maliyetlerinin ucuzlaması nedeniyle dibe vuran kar 
oranlarının yeniden yükselmeye başlaması sonucunu doğurmuştur. 

İşçiler açısından ise; 

a) Sömürünün yoğunlaşması, çalışma temposunun artışı ve göreli ücretlerinin 
düşmesini

b) Reel ücretlerin düşmesini

c) Genç kuşak işçilerin çok daha düşük ücretlerle istihdam edilmesi sonuçlarını 
doğurmuştur.

Bu anlamda uygulanan politikalar, çok farklı siyasal partiler tarafından 
uygulansa da sermayenin toplumsal ve ekonomik egemenliğini sağlamlaştıran 
ve işçi sınıfının sermaye karşısındaki konumunu her geçen gün gerileten bir 
nitelik taşımaktadırlar.

Bu politikalar diğer taraftan, başta köylülük olmak üzere çok büyük bir 
nüfusu olumsuz yönde etkilemiş ve tüm kaynakların, faiz ödemeleri için 
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kullanılması hedefi doğrultusunda, geniş emekçi kitlelerin yaşamlarını olumsuz 
etkilemiştir.

Bu sınıf  mücadelesi kaçınılmaz olarak kendisini yeni yasal düzenlemelere 
de yansıtmış ve işçi sınıfının sermaye karşısında gerileyen konumu, yasalarla 
teminat altına alınmıştır. (Bu dönemde çıkarılan yasalar İş Yasası, Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, İstihdam Paketi vb.’dir.) 

Uygulanan bu politikalar 2007 yılıyla birlikte, sınıra gelindiği işaretleri vermeye 
başlamıştır ve hakim sınıflar arasında politikaların değiştirilmesi tartışması iyice 
açığa çıkmıştır. Özellikle ekonomiyle ilgili göstergelerin (cari açık, enflasyon 
oranı vb.) 2007 yılı sonuna doğru bozulmaya başlaması üzerine bu tartışmalar 
daha da şiddetlenmiştir. 

Bu politikaların hedeflerine yakın seyredilmesi esas olarak iki ana dayanağa 
bağlıdır: Birincisi, dış dünyadaki durumdur. İkincisi de ülke içinde işçi 
sınıfının durumudur. Dış dünyadaki durum, ithalat bağımlılığı nedeniyle, ithal 
malların fiyatlarının belirli bir denge içinde seyretmesi halinde politikaların da 
hedeflerine yakınlaşması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Yine aynı şekilde, 
dış pazarların canlı olması gereklidir ki, düşük maliyetlerle üretilen ürünler 
satılabilsin.

Ülke içinde ise, işçi sınıfının reel ve göreli ücretlerindeki gerileme sürdükçe 
yani işçi sınıfının sömürü oranlarında herhangi bir düşme gerçekleşmediği 
sürece bu politikalar sorunsuz biçimde devam edebilirdi.

Bozulan	ekonomik	göstergeler	ve	İstihdam	Paketi

Ancak 2007’in son döneminde özellikle ABD ekonomisinde ortaya çıkan kriz 
işaretleri ve bunun dünyanın diğer önemli ekonomilerine yayılma olasılığı ve 
bu nedenle özellikle hammadde fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar ve önemli 
kapitalist ekonomilerin yaşadığı durgunluk nedeniyle, Türkiye ekonomisinde 
uzun yıllar devam eden bahar havası soğumaya başladı.

Öncelikle, hammadde ve aramalı fiyatlarında yurt dışında yaşanan yüksek oranlı 
artışlar düşük kur politikası yoluyla üretim maliyetlerini ucuzlatma ve tüketim 
mallarının ucuzlaması durumunu ortadan kaldırdı. Enflasyon artışı nedeniyle, 
Merkez Bankası ve AKP hükümeti daha birkaç ay önce açıkladıkları hedefleri 
yeniden gözden geçirdiler ve enflasyon hedeflerini gerçekleştiremeyeceklerini 
itiraf  ettiler.

Benzer şekilde, imalat sanayi üretiminde dönemsel düşüşler yaşanmaya 
başladı.

İhracatın büyük bir bölümünün gerçekleştiği AB ülkelerinde yaşanan durgunluk 
nedeniyle, ihracat daha düşük kar marjları ile yapılmaya başlandı.

Ülke içinde ise son yıllarda işçiler yaşamış oldukları göreli ve gerçek yoksullaşma 
nedeniyle daha tepkisel hale geldiler ve yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek 
için açık mücadeleye giriştiler.

Bu noktada AKP hükümeti bir başka noktadan daha sıkıştırılmaya başlandı: 
Partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının açtığı dava ve bunun öncesinde türbanla ilgili anayasa 
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değişikliğinin laikliğe aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilip, yürütmesinin durdurulması ve siyasal krizin derinleşme işaretleri 
vermesi.

Bu tablo, hakim sınıflar içinde ciddi bir bölünme ve çatışmanın da gözler 
önüne çıkmasına neden oldu. 

Bu sıkışıklık içinde bir taraftan AKP kendi geleceğini kurtarma adına 
uygulanan politikalardan kısmi tavizler vermeye başladı; diğer taraftan ise, 
siyasal krizin derinleşmesiyle ekonomik durumun kötüleşmesinin bu geleceği 
kurtarma hedefini sarsabileceği endişesiyle yeni koşullara uyum sağlayacak ve 
eski politikayı daha katı uygulayacaklarını gösteren adımlar atılmaya başlandı.

Hükümet, kendi geleceğini kurtarma adına, Anayasa Mahkemesindeki davaya 
karşı da bir  koz olarak, erken seçime gitmeyi gündemine aldı. Bu çerçevede, 
seçim ekonomisi uygulamaya başladı. Zaten, 2009 yılında yapılacak yerel 
seçimler için bu adımlar atılabilirdi ancak, siyasal açıdan sıkıştığı köşeden daha 
güçlü çıkabilmek için iktidardan gitmeden önce, yeniden iktidar olmayı daha 
güçlü temellere oturtmak için harcamalarını artırmaya başladı.

Ama diğer taraftan hükümet, enflasyon hedefini değiştirmesine rağmen, 
politikayı değiştirmeyeceğinin işaretini de açık biçimde veriyordu. Faiz 
oranları yükseltilerek, sermayenin gelirini artırma seçeneğinin devam 
ettirileceği açık biçimde veriliyordu. Ancak, eşik yükselmişti. Yani, imalat 
sanayinde artık eskisine göre daha yüksek üretim maliyetleri ortaya çıkmaya 
başlamış ve büyüme düşmeye başlamıştı. Döviz kurunu daha fazla aşağıya 
bastıramadıkları için olsa gerek, çeşitli muafiyet ve istisnalarla sermayenin 
artan üretim maliyetlerini düşürmesine destek olacak yasal düzenlemeler 
bu yeni eşiğe uyum adına gerçekleştirildi. İşçiler adına işverenlerin yatırdığı 
sigorta prim oranında yüzde 5’lik indirime gidilmesi, ARGE yasasıyla sağlanan 
teşvikler, itibari hizmet süresinin kapsamının daraltılması vb.. bu çerçevede 
yapılan değişiklikler oldu.

Bu yönelim büyük sermayenin tepkisini çekti. TÜSİAD, 18 Haziran 2008 
tarihinde yaptığı Yüksek İstişare Toplantısında hem ekonomi hem de 
siyaset konusunda önemli çıkışlar yaptı. Ekonomi konusunda, yürürlükteki 
ekonomi politikalarının başlatıcısı Kemal Derviş’i konuşmacı seçti ve Derviş 
konuşmasında güncel değil yapısal sorunlara değindi. Derviş’in verdiği mesaj 
özü itibariyle şuydu: Ekonomik büyüme sürdürebilir olmaktan çıkmıştır 
çünkü yeterli tasarruf  yoktur. Bunun biz işçiler açısından anlamı, göreli artı 
değer sömürüsünün artırılması için yeni yatırımlara bunun için de daha yüksek 
oranda sömürüye ihtiyaç vardır.

Derviş güncel değil yapısal sorunlara vurgu yaparak, büyük sermayenin daha 
kapsamlı bir programının hayata geçirilmesini dile getirmiş oluyor, kendisini 
bütün güncel tartışmaların dışında tutmayı hedeflemekle birlikte, tam da 
yerinden bir müdahale de bulunmuş oluyordu.

Çünkü Derviş ne kadar yapısal sorunlara değinirse değinsin, söyledikleri, 
büyük sermayeye yakın çevreler tarafından güncelleştirilmekte geciktirilmedi. 
Derviş’in konuşmasını güncele uyumlu hale getirenler arasında Seyfettin Gürsel 
yer alıyor. Gürsel, büyümenin Derviş’in dediği gibi yüzde 7’ye yükseltilmesinin 
mümkün olmadığını ancak yüzde 6’lık bir büyümenin gerçekleştirilebileceğini 
söylüyor. Gürsel’e göre bunun da şartı mevcut sermaye stoku ile işgücünün daha 
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etkin kullanılmasından geçiyor. Bu çerçevede, vergi yükünü artırmadan kamu 
harcamalarında kısıntıya gidilmesi; tüketimin kısılması; işgücü maliyetlerinin 
sermayeden alınan vergilerin düşürülmesi, ücretlerin düşürülmesi ve kıdem 
tazminatının esnetilmesi gibi seçenekler uygulanarak düşürülmesi ve yabancı 
sermayenin davet edilmesi gerekiyor.

TÜSİAD’da ekonomi konusunda görüşlerini güncel sorunlar çerçevesinde 
ifade etmeyi seçiyor ve hükümeti şu çerçevede eleştiriyordu:

“2008 yılı içinde, hükümetin, içinde sosyal güvenlik yasası, istihdam paketi ve 
GAP eylem planını barındıran bir dizi olumlu açılımlar yaptığını ifade eden 
Yalçındağ, buna rağmen kamu mali disiplinini zayıflatan bazı düzenlemeler de 
gerçekleştiği görüşünde olduklarını belirtti.

Yalçındağ, “Örneğin, belediyelere bütçeden aktarılacak payın 4 milyar YTL 
artırılması, özelleştirme gelirlerinin borç azaltmak yerine kamu yatırımlarında 
kullanılmasına karar verilmesi, işsizlik sigortası fonunun, fonun aktüeryel 
dengesi ve amacı dikkate alınmaksızın, kamu harcamaları için kullanılması, 
SSK ve Bağ-Kur prim borçlarına af  gelmesi, banka borçları ve tarımsal krediler 
için sicil affı geliyor olması, kamu ihale kanununun gevşetilmesi gibi tüm bu 
örnekler mali disiplini zorlayacak niteliktedir” dedi. 

TÜSİAD’ın ekonomiyle ilgili eleştirisinde hükümetin attığı olumlu adımlar 
ve mali disiplinin bozulması birlikte yer almaktadır. TÜSİAD, hükümetin, 7 
yıldır sermayedar sınıfı kalkındıran politikalarında yeni koşullara uygun atılan 
adımları olumlu bulurken, bu politikalardan sapmak anlamına gelen konularda 
ağır eleştiri getirmektedir. Özellikle de siyasal iktidarın, kamu kaynaklarını 
kendi bekası için kullanmasına tepki göstermektedir. TÜSİAD açısından 
mali disiplinin bozulması, devlet harcamalarının denetimsiz hale gelmesi ve 
dolayısıyla bu harcamalar nedeniyle kaynak transferinin denetiminin elden 
kaçacağı ve büyük sermaye dışında kalan sermaye kesimlerine kaynak transfer 
edileceği anlamına gelmektedir.

Yedi yıldır yürürlükte olan politikaların özellikle işçi sınıfına yönelik 
bölümünün giderek daha da ağırlaştırılacağı ortaya çıkmıştır. Enflasyon 
hedefinin revize edilmesi, işçilerin gerçek enflasyonunun çok daha yüksek 
olacağını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, başta işsizlik sigortasında biriken 
fona devlet tarafından el konulması, sermayenin yüzde 5’inin devlet tarafından 
üstlenilmesi ve diğer teşvik ve muafiyetler, başta işçiler olmak üzere geniş 
emekçi kesimlerden alınacak dolaylı vergilerle yani zamlarla karşılanacaktır. 
Bunun ilk işaretleri de gelmiştir. Elektrik, doğal gaz, benzin vb. gibi ürünlere 
yapılan yüksek oranlı zamlar, işçilerin reel ücretleri ciddi olarak geriletecektir.

Hükümet son aldığı kararlar ve çıkardığı yasalarla, işçi sınıfının yakın geleceğini 
karartmıştır. İşçiler, yüksek faizleri, devlet harcamalarını, sermayeye yapılan 
teşvik ve muafiyetleri daha fazla sömürülerek ve daha fazla yoksullaşarak 
ödemeye zorlanmaktadırlar.

26 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 
kamuoyunda “İstihdam Paketi” olarak bilinen, 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, genel olarak işçi sınıfının 
sermaye karşısındaki konumunu daha da gerileten bir içerik taşımaktadır.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, TİSK yayın organı İşveren dergisinin Mayıs 
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2008 tarihli 8. sayısına verdiği mülakatta yasanın içeriğini en özlü biçimde 
ifade etmiştir. Bakan Çelik, “istihdam paketinin en önemli yönlerinden biri 
uygulanacak teşvik ve muafiyetlerdir” demektedir.

Çıkarılan yasa ile, sermayenin üzerindeki kimi yasal yükümlülükler 
hafifletilmiş ve buna ek olarak sermayenin ücret maliyetleri önemli oranlarda 
düşürülmüştür. 

Bu yasanın özellikle iki maddesi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri üzerinde 
etkili olacaktır. 

Birincisi, yasanın, 24. maddesi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın 
Hazine tarafından karşılanmasını hükme bağlamaktadır. Bu hüküm sayesinde 
düşük ücretlerin iyileştirilmesi için sermayenin elinde hiç beklemediği bir 
parasal kaynak oluşmuştur.

İkinci olarak ise, yasanın geçici 7. maddesiyle 18-29 yaş arasındaki erkeklerin 
ve her yaş grubundan kadınların işe alınmaları durumunda işverenlere 
sigorta primlerinden 5 yıl süreyle kademeli biçimde indirim uygulanması 
düzenlenmektedir. Dolayısıyla, yeni işçi istihdam maliyetleri düşmüştür. 

Sermaye, kendisine aktarılan bu kaynaklardan işçilere koklatmamak için 
direnecektir. İşçiler ise bu kaynağı almak için mücadele etmek zorundadırlar.

Teşviklerin	parasal	karşılığı	nedir?

Uzunca bir dönem tartışılan ve işçi sınıfının tepkisini çekmesine rağmen 
TBMM tarafından onaylanan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Yasası (SSGSS) işçilerin, işverenlerin ve devletin ödeyeceği prim oranlarını 
yeniden düzenlemiştir. Buna göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için 
ödenecek toplam prim oranı yüzde 20 ve genel sağlık sigortası için ödenecek 
prim oranı da yüzde 12.5 oranındadır. Devlet malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına yüzde 5, genel sağlık sigortasına da yüzde 3 katkı yapacaktır. 
İşçilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim payı yüzde 9 ve genel sağlık 
sigortası prim payı yüzde 5’tir. İşverenler ise sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 7,5 
oranlarında prim ödeyeceklerdir.

İstihdam paketiyle getirilen düzenlemeye göre işverenler, işçiler adına 
ödeyecekleri yüzde 11 oranındaki primi 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yüzde 
6 olarak ödeyeceklerdir. Yasaya göre, bu 5 puanlık indirim Hazine tarafından 
karşılanacak, dolayısıyla devletin yükü yüzde 5’ten yüzde 10’a yükselmiş 
olacaktır. Devletin, kendine ait bir geliri olmadığı, gelirlerinin toplanan 
vergilerden geldiği düşünüldüğünde, bu devlet giderlerinde ciddi miktarda bir 
artış anlamına gelecektir. Bu artışın nereden karşılanacağı ise bellidir. Geniş 
kitlelerin yaptıkları tüketimden alınan vergilerin (dolaylı vergiler) yükseltilmesi 
yoluyla bu açık kapatılmaya çalışılacak, dolayısıyla sermayeye getirilen 5 puanlık 
teşvik, işçilerin sırtından çıkarılacaktır.

Bu işin işçi başına mali tablosu ise aşağıdaki gibidir:

MESS’e üye işyerlerinin ortalama saat ücreti Ağustos 2008 itibariyle 4,65 
YTL’dir ve bu işyerlerinde 97,861 kişi çalışmaktadır.

Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik: 
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İkramiye ve yakacak dahil ortalama işçi ücreti 1446,55 YTL’dir. İşverenlerin 
ödeyeceği prim miktarı bu ücrete göre 159,12 YTL’dir. Getirilmiş olan 5 
puanlık indirimle ödenecek miktar ise 86,79 YTL’dir. Dolayısıyla, MESS üyesi 
işverenler, işçi başına 72,33 YTL’lik tasarruf  yapmaktadırlar. Bu çıplak net 
ücret olan 745,00 YTL’ye oranlandığında ortaya çıkan oran yüzde 9,70’tir. 
Dolayısıyla, grup toplu iş sözleşmesinin hemen başında metal işverenleri 
ortalama çıplak ücretlerin yüzde 10’una denk gelen bir miktarı tasarruf  
edeceklerdir.

Grubun toplamında bakıldığında ise yaptıkları toplam tasarruf, 7.078.286,13 
YTL olacaktır.

İstihdam paketinin toplu iş sözleşmelerini etkileyecek bir diğer maddesi, daha 
önce de değinildiği gibi, Geçici 7. Maddedir. Bu madde şöyledir: 

“18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 
18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı 
aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması 
şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine 
ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak 
bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen 
çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan 
ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin; 

a) Birinci yıl için yüzde yüzü,
b) İkinci yıl için yüzde sekseni,
c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı, 
e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.”

Görüldüğü gibi, işçiler ve işverenlerden yapılan kesintilerle oluşan İşsizlik 
Sigortası Fonu, işyerlerine yeni alınacak belirli yaş grubundaki işçiler ve 
18 yaşından büyük kadınların işverenlere olan maliyetini hafifletmek için 
kullanılmaktadır.

Aslında yapılan, bu işçilerin ücret maliyetlerini düşürmek, işverenlerin daha 
düşük maliyetlerle işçi almasını sağlamaktır. Madde, bu durumun işten 
çıkarmalara yol açmasını engellemek için belirli kıstaslar koymuştur. Yürürlük 
tarihinden önceki altı aylık dönemde çalışanların dışında olmaları ve son bir 
yıllık dönemde işyerinde çalışanların ortalama sayısına ilave olarak alınacak 
yeni işçiler ve fiilen çalıştırılanlar için bu indirimler geçerli olacaktır.

Buna rağmen, her koşulda sermaye için yeni işçi istihdamının maliyeti 
düşecektir. 1 Temmuz 2008 itibariyle 18 yaşından büyükler için asgari ücret 
638,70 YTL’dir. Bu asgari ücret aynı zamanda sigorta primine esas kazancın alt 
sınırıdır. İşverenlerin sigorta prim payı ise toplamda yüzde 19.5’tur. Dolayısıyla 
yeni işe alınacak işçiden yapılacak tasarruf  125,00 YTL’dir.

Bu yeni düzenleme, işçiler lehine kullanılmalıdır. Yeni işçi istihdamının maliyeti 
düştüğüne göre işe giriş ücretlerinin yükseltilmesi olanaklı hale gelmiştir. 

Aslında yapılan, 
bu işçilerin ücret 

maliyetlerini 
düşürmek, 

işverenlerin daha 
düşük maliyetlerle 
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sağlamaktır.
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Sermayenin işe giriş ücretlerinin yükseltilmesi konusunda kar hırsının dışında 
hiçbir gerekçesi yoktur. Tam tersine, işe yeni aldığı işçilerin ücretlerini 
yükseltmek için elinde mali bir kaynak oluşmuş durumdadır.

Diğer taraftan, işsizlik sigortası fonu işçi ücretlerinden yapılan kesintilerle 
oluştuğu için, bu fonun sermaye tarafından kullanılması da doğru değildir. 
Fon işçilerin yararına kullanılacak ise, işe giriş ücretleri yükseltilmelidir.

İşverenlerin 
sigorta prim payı, 

toplamda yüzde 
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Enflasyon	nedir?	Nasıl	hesaplanmaktadır?

Enflasyon, “fiyatlar genel düzeyinin devamlı olarak yükselmesi nedeniyle 
paranın sürekli değer kaybetmesi veya tüketicilerin satın alma gücünü yitirmesi” 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım eski adı, Devlet İstatistik Enstitütüsü (DİE) 
yeni adı TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) olan ve enflasyon endekslerini 
açıklayan kuruluş tarafından yapılmaktadır.

Bu tanımda dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Öncelikle, enflasyon 
rakamı, her hangi bir mal ve hizmetin fiyat artışını değil, fiyatların genel 
düzeyindeki bir artışı ifade eder.  Dolayısıyla, enflasyon rakamı bir ortalamayı 
ifade eder. Ve ortalamalar, hiçbir zaman gerçeği ifade etmezler.

Enflasyon rakamının bir ortalama olması için, çok sayıda mal ve hizmetin 
fiyatlarındaki değişimin belirli bir zaman aralığında izlenmesi ve bunların 
hepsinin ortalamasının alınması gerekir.

Bu zamana göre değişim endeksleme yöntemiyle yapılır. Belirli bir zaman 
örneğin 2003 yılı başlangıç alınır ve 100’e eşitlenir. Fiyat hareketleri, bu temel 
yıla dolayısıyla 100’e oranlanarak izlenir.

Endeks oluşturmak için, çeşitli mal ve hizmetlerden oluşan bir “sepet” 
oluşturulur. Bu sepet, farklı piyasalar için (örneğin tüketici, üretici vb.) 
oluşturulur ve sepetin içinde yer alan mal ve hizmetlerdeki fiyat hareketleri 
düzenli olarak izlenir. 

Bu sepetin içine tüketime veya üretime konu olan bütün mal ve hizmetler 
dahil edilmez. Tüketici fiyatları endeksine temel olan mal ve hizmet sepeti, 
hanehalklarının yaptıkları tüketim harcamaları içinde en fazla paya sahip 
olanlardan oluşturulur. Üretici fiyatları endeksinde de yine aynı şekilde tüm 
üretilen mal ve hizmetler değil, belirli ölçütlere uyan mal ve hizmetler sepetin 
içine dahil edilirler.

Tüketici fiyatları endeksinde ölçülen, hane halklarının gerçekleştirdiği tüketim 
harcamalarındaki değişimdir. Ancak burada tüm harcamalar dikkate alınmaz 
ve aslında  hesaplanan hanehalklarının yaptığı harcamalardaki değişim değil, 
daha önceden sepete konulmuş mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimlerdir. 
Dolayısıyla, yapılmayan harcamalar da endeksin içinde yer alırlar. Bu 
harcamaların yapılmış olduğu varsayılır.

Buna ek olarak, sepetteki çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişim, 
birebir tüketicinin o mal ve hizmetin fiyatından aynı oranda etkilendiği 
anlamına gelmemektedir. Çünkü, sepetin içinde yer alan mal ve hizmetler 
kendi fiyatları ile değil, ağırlıklarına göre değerlendirilmektedir.

V.

ENFLASYON HESAPLAMASI VE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMELERİ

Enflasyon rakamı, 
her hangi bir mal 
ve hizmetin fiyat 

artışını değil, 
fiyatların genel 
düzeyindeki bir 

artışı ifade eder.  
Dolayısıyla, 

enflasyon rakamı 
bir ortalamayı 
ifade eder. Ve 

ortalamalar, hiçbir 
zaman gerçeği 
ifade etmezler.
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Tüketici fiyatları endeksinde, 12 ana grup altında 44 alt grup ve 423 madde 
kapsanmaktadır. Bu gruplar ve ağırlıkları şu şekildedir:

Ana harcama grupları Ana grup 
ağırlıkları 

1- Gıda ve alkolsüz içecekler 29,42

2- Alkollü içecekler ve tütün 4,67

3- Giyim ve ayakkabı 8,09

4- Konut ve kira 16,91

5- Ev eşyası 6,47

6- Sağlık 2,71

7- Ulaştırma 10,42

8- Haberleşme 4,82

9- Eğlence ve kültür 3,60

10- Eğitim 2,15

11- Lokanta ve oteller 5,87

12- Çeşitli mal ve hizmetler 4,87 

Toplam 100,00 

 
Örnekleyecek olursak: Diyelim ki gıda ve alkolsüz içecekler grubunda bir 
ay içinde gerçekleşen fiyat artışları yüzde 100 oldu. Bunun toplam fiyat 
artışlarına etkisi sadece yüzde 29,42 oranında olacaktır. Diğer 11 grupta 
fiyatların bir önceki aya göre artmadığını ve bir önceki ayın endeks rakamının 
100 olduğunu varsayarsak, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yüzde 
100’lük artış, endeks sayısına 129,42 yansıyacaktır.
Bu noktada ağırlıkların nasıl belirlendiği konusu önem kazanmaktadır. Tüketici 
fiyatları endeksine temel oluşturan sepetin içindeki mal ve hizmetlerin toplam 
içindeki ağırlıkları hesaplanırken, herhangi bir sınıflandırma yapılmamaktadır. 
Yani, farklı bölgelerde, farklı gelir düzeylerindeki tüm nüfusun harcamaları 
gruplandırılmakta ve bunların toplam içindeki oranları hesaplanarak, ağırlıkları 
bulunmaktadır. Ağırlıklar, tüm nüfusun ortalamasını ifade etmektedir. 
Dolayısıyla, giderlerinin ağırlığı devletin belirlemiş olduğu ağırlıklardan farklı 
olanların, fiyat artışları nedeniyle harcamalarındaki artış ile enflasyondaki artış 
birbirini hiçbir zaman tutmayacaktır. 

Örneğin, bir işçinin gelirinin 600,00 YTL olduğunu düşünelim. Bu işçi 
gıda için gelirinin yüzde 30’unu, konut için de yine gelirinin yüzde 30’unu 
harcıyor olsun. Gıdaya 180, konuta da 180 lira versin. Bir yıl sonra işçinin 
geliri artmamasına rağmen kiranın 216 liraya, gıda harcamalarının da yine 216 
liraya çıktığını varsayalım. Bu işçinin iki kalem için yaptığı toplam harcama 360 
liradan 432 liraya yükselmiş yani yüzde 20 oranında artmıştır. Bu kalemlerdeki 
artışların aynı zamanda ortalama fiyat artışlarını da yansıttığını varsayalım. 
Yani, ülkede gıda ve konut harcamalarında yüzde 20 artış olmuş olsun. 
TÜİK’in ağırlıklarına göre bu yüzde 20’lik artış, toplama yüzde 9,26 oranında 
yansıyacaktır. (Fiyat artış oranı x ağırlık = 20 x 29,42 = 5,88 gıda için ve 20 x 
16,91= 3,38 konut için. Toplam 5,88+3,38 = 9,26)

Oysa işçinin gelirinin yüzde 60’ını oluşturan kalemlerdeki yüzde 20’lik artış, 
gerçek ağırlıkları ile hesaplandığında toplamda yüzde 12’lik bir artış olarak 
gerçekleşmektedir. (Fiyat artış oranı x ağırlık = 20 x 30= 6 gıda için ve 20 x 
30= 6 konut için. Toplam 6+6 = 12)
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Ancak, burada bir önemli unsur daha devreye girmektedir ve bu Türkiye’de 
enflasyon hesaplamasının nasıl bir gelir transferine dönüştüğünün de 
kanıtıdır.

TÜİK’in endeks hesaplarken kullandığı ağırlıkları esas alalım ve bir önceki 
örneğimizdeki fiyat artışlarını aynen kullanalım. İşçi, yine 600,00 YTL alsın. Bir 
yılın sonunda işçinin ücretinde bir değişme yoktur. Ancak, işçinin harcamaları 
arttığı için, bu harcamaların gelirindeki ağırlığı değişmiştir. 29,42 olan gıdanın 
ağırlığı yüzde 20’lik fiyat artışıyla 35,30’a, konut harcamalarının ağırlığı da 
yüzde 16,91 den 20,29’a yükselmiştir. 

Dolayısıyla, Türkiye’de enflasyon hesaplamalarında dikkate alınmayan nokta, 
fiyat artışlarının, harcamaların gelirdeki ağırlıklarını değiştirmesi olgusudur. Bu 
anlamda, enflasyon sadece satın alma gücünün düşmesine neden olmamakta, 
kendi hesaplamasının temelini de değiştirmekte ancak bu hesaplamalar da 
dikkate alınmamaktadır. 

Bu anlamda devlet, tüketicileri kendi belirlemiş olduğu ağırlıklarla harcama 
yapmaya zorlamaktadır. Yani, diyelim ki bizim gıda harcamalarımız, devletin 
dediği gibi toplam harcamalarımız içinde yüzde 29’luk bir oran tutuyor. 
Gelirimiz sabit kaldığı sürece bu oran gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle 
yükselecek ve diyelim ki yüzde 35’e gelecektir. Ağırlık arttığı zaman enflasyona 
etkisi de artmış olacaktır. Ama devlet buna rağmen, ısrarla ağırlığı yüzde 29’da 
tutarak bize şunu söylemiş oluyor: “Siz, gıda harcamalarının ağırlığını yüzde 
29’a ayarlayın, daha az gıda tüketin, daha ucuz ürünlere yönelin.”

Enflasyonla ilgili söylediklerimizi toparlayacak olursak:

1. Enflasyon rakamları hiçbir zaman kişilerin yaşadığı gerçek enflasyonu 
yansıtmazlar. Ortalama esas alındığı için bu mümkün değildir.

2. Diğer taraftan devlet tarafından açıklanan enflasyon rakamları, 
gündelik hayatın birçok alanında temel alınmaktadır. Kira kontratları, 
toplu iş sözleşmeleri, devlet memuru maaşları, örgütsüz işyerlerinde 
ücret artışları vb.

3. Bu nedenle, enflasyonu hesaplama yöntemi, gerçek enflasyonun 
yükünün toplumun kimi kesimlerinden alınıp, diğerlerinin sırtına 
yıkılması sonucunu doğurur.

4. Ancak, enflasyon bir hesaplama hatasının kurbanı değildir. 
Yürürlükte olan enflasyon hesaplaması bilinçlidir ve sınıfsal bir tercihi 
yansıtmaktadır.

5. Türkiye’de enflasyon hesaplama yöntemi, tüm nüfusun harcamalarının 
ortalamasını dikkate aldığı için, farklı gelir grupları arasındaki 
harcamaların ağırlıklarının ortalamasını almaktadır. Bu nedenle, 
fiyat artışlarının daha düşük olduğu kalemler, ücretlilerin gelirlerinin 
büyük bölümünü harcadığı mal ve hizmetlerdeki enflasyonu aşağıya 
çekmektedir.

6. Enflasyon hesaplamasında ücretliler aleyhine bir diğer unsur ise, fiyat 
artışlarının, devletin hesaplamada kullandığı ağırlıkları değiştirdiği ama 
bunun dikkate alınmaması nedeniyle, açıklanan enflasyon rakamları 
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ile gerçek enflasyon arasındaki fark çok daha fazla açılmaktadır.

7. Devlet, enflasyon hesaplamasına esas olan ağırlıkları ile 
oynayabilmekte, endekste kullanılan mal ve hizmet türlerini dilediği 
zaman değiştirebilmektedir.

8. Bu nedenle de devletin açıkladığı enflasyon rakamlarına başta işçiler 
olmak üzere toplumun büyük bir bölümü inanmamaktadır.

Enflasyon	hesaplaması	işçileri	nasıl	etkiliyor?

Türkiye’de ücret ve maaş karşılığı çalışanların iktisaden faal nüfus içindeki oranı 
yüzde 60’lar civarındadır. Yaklaşık 22 milyon olan iktisaden faal nüfusun 13 
milyonu ücret ve maaş karşılığı çalışanlardan oluşmaktadır. Bunların yaklaşık 
900 bini toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde çalışmaktadır. Toplu 
iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde ücret zamlarının ¾’ünün enflasyona 
endekslendiği için, bu işyerlerinde çalışanlar açısından enflasyon oranı ve 
enflasyonun hesaplanma yöntemi, ücret artışları açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışan ve işçi sınıfının 
büyük çoğunluğunu oluşturan kesim açısından enflasyon oranı yine bu 
işyerlerinde çoğunlukla uygulanan enflasyon oranında ücret zammı uygulaması 
nedeniyle önem taşımaktadır.

Gerek hükümet yetkililerin gerekse sermayedar sınıf  temsilcilerinin yaptığı 
açıklamalar da açıklıkla görülmektedir ki, onlar ücretlerin enflasyon oranında 
artırılmasına genelde karşı değillerdir. Çünkü yürürlükteki enflasyon hesaplama 
yöntemi ile açıklanan endeksler, işçilerin ücretlerine yapılacak zamların düşük 
olması sonucunu doğurmaktadır.

Örgütsüzlük daha yaygın olduğu için, ücret artışlarını tüketici fiyat endeksine 
bağlamak, işverenler açısından, işçilere zam yapıyor gözükmek anlamına 
gelmektedir. Yapılan zamlar, işçinin yoksullaşmasını engellememekte, 
satınalma gücü her geçen gün gerilemektedir. İşçiler fiyat artışları karşısında, 
ya tüketimlerini kısmakta ya da daha kalitesiz ürünlerle tüketim ihtiyaçlarını 
ikame etmektedirler.

Enflasyon hesaplaması, işçilerin ücret artışlarını bastırmanın dolaylı ama 
en önemli aracı haline gelmiştir. İşçiler, yükselen fiyat artışlarını kendileri 
yüklenerek yoksullaşmakta, sermaye ve devlet ise, ücretleri enflasyona 
karşı korudukları, işçileri enflasyona ezdirmedikleri söylevleriyle gerçek 
yoksullaşmayı gözlerden gizlemeye çalışmaktadırlar.

Bu enflasyon hesaplamasının, ardında yatan sınıfsal tercihin ne olduğunu da 
ortaya çıkarmaktadır. Bu tercih, sermayenin işçiler üzerindeki egemenliğinin 
pekiştirilmesi, işçilerin ücret artışı taleplerinin gerekçesi olmadığını 
vurgulanması, işçilerin enflasyonun çok üzerinde ücret zamları talep ettiklerinin 
iddia edilmesi ve son olarak da toplu sözleşmelerin baskı altına alınmasına 
hizmet etmektedir.
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Grup	toplu	iş	sözleşmesinde	genel	endeks	yerine	gıda	fiyatları	endeksi	
baz	alınsaydı	ücretler	ne	olurdu?

2006-2008 Grup Toplu İş sözleşmesine girilirken, Birleşik Metal İş sendikasının 
örgütlü olduğu ve grup sözleşmesi kapsamında yer alan işyerlerinde çalışan bir 
işçinin saat ücretinin 4,88 olduğunu varsayalım. 

Sözleşmenin ilk altı ayında yüzde 10 zam uygulandı. Ücret 5,37 YTL’ye 
yükseldi. 

Sözleşmenin ikinci altı ayında uygulanan zam Eylül-Mart dönemi enflasyon 
oranı olan yüzde 5.63 idi. İşçinin ücreti, 5,67 YTL’ye yükseldi. 

3. dilim zammı Eylül 2007 tarihinde uygulandı ve Mart-Eylül dönemi enflasyon 
oranı olan yüzde 1,67 oranında zam yapıldı. İşçinin ücreti 5,76.-YTL’ye geldi. 

4. dilim zammı olarak yine Eylül-Mart dönemi enflasyonu olan 7,31 uygulandı 
ve işçinin ücreti 6,18’e yükseldi.

2006-2008 toplu iş sözleşmesi dönemi boyunca işçinin ücreti yüzde 26,66 
oranında yükselmiş oldu.

Şimdi aynı işçinin ücretini gıda enflasyonuna endeksleyip bakalım:

İlk altı ay yine sözleşme zammı olan yüzde 10 zam uygulansın ve işçinin ücreti 
5,37 YTL. olsun.

İkinci zam Eylül-Mart dönemi gıda endeksindeki artış oranı olan yüzde 13,64 
olacaktı. İşçinin ücreti, 6,10 YTL. ye yükselecekti.

Üçüncü zam, Mart- Eylül dönemi gıda endeksindeki artışa göre belirlenecekti. 
Bu dönemde işçi zam alamayacaktı çünkü gıda endeksi bu dönemde -1,10 
çıktı. Ama işçinin ücretinde her hangi bir indirime gidilmeyecek ve işçi yine 
6,10 YTL saat ücreti almaya devam edecekti.

Dördüncü zam, Eylül-Mart dönemi gıda endeksi olan yüzde 14,18 olacaktı ve 
işçinin saat ücreti 6,96 YTL.ye yükselecekti.

Gıda endeksi uygulanmış olsa idi işçinin ücreti toplu sözleşme dönemi 
boyunca yüzde 42,62 artmış olacaktı. Oysa toplu sözleşmede uygulanan zam 
yüzde 26,66 oldu.

Bir başka deyişle gıda endeksi yerine genel endeks esas alındığı için sermaye 
2 yıl boyunca yapacağı toplam zammın sadece yüzde 60’ını uygulamış oldu. 
Toplam zammın yüzde 40 kendi cebinde kaldı.

İşçi dönem boyunca toplam 2,08 YTL ücret artışı sağlayacağına, 1,30 YTL 
artışla yetinmek zorunda kaldı.

Aşağıdaki ilk tablo, toplu sözleşmesinde uygulanan zamları yani genel 
enflasyon endeksini esas alıyor. İkinci tablo ise, gıda fiyatlarındaki artışa göre 
reel ücretlerin 2 yıllık toplu iş sözleşmesi dönemindeki seyrini gösteriyor. 
İki tablonun karşılaştırmasından çıkan sonuç, reel ücretlerin artmadığı hatta 
gerilediğidir.  
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Enflasyonda	hangi	endeks	esas	alınmalı?	Ya	da	çözüm	ne?

Bir önceki bölümde, genel endeks ile gıda fiyatları endeksini karşılaştırarak, 
genel endeksin ücret zamlarında esas alınmasının işçilerin aleyhine olduğunu 
gösterdik.

Bu aynı zamanda, gerçek enflasyonun ne tür ince hesaplama yöntemleriyle 
düşürüldüğünün de açık bir kanıtı oldu.

Peki o zaman bizler, genel endeks yerine gıda endeksini mi esas almalıyız? 
Yani endeks türünü değiştirerek, bu sorundan kurtulabilir miyiz?

Hayır, kurtulamayız. Çünkü, daha önceki bölümde gördüğümüz gibi, devletin 
enflasyon hesaplaması sermaye yanlısı sınıfsal bir tercihi yansıtmaktadır. Toplu 
sözleşmelerde genel endeks yerine gıda endeksinin kullanılmaya başlanması 
durumunda bu kez, gıda harcamalarını oluşturan malların ağırlıkları ile 
oynanarak bu endeksinde düşük gösterilmesi mümkün olacaktır.

Burada sorun hesaplamaya esas alınan yöntemin değiştirilmesidir ve işçiler 
bunu savunmalıdır.

Hesaplamaya esas alınan yöntem, birinci bölümde gördüğümüz gibi, 
harcamaları herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutmadan ağırlık puanı 
vermektir. Düşük gelirliler ile yüksek gelirlilerin harcama kalıpları bir değildir 
ve dolayısıyla her iki gelir grubunun da yaptıkları harcamaların aynı ağırlık 
puanları ile hesaplanarak endeks oluşturulması doğru değildir.

İşçiler, ücret geliriyle yaşamlarını devam ettirirler ve bu gelirle yapabilecekleri 
harcamalar bellidir. Enflasyon endeksinin hesaplanmasına esas alınan sepetin 
içinde yer alan mal ve hizmetlerin çoğunluğu işçilerin tüketimlerine konu bile 
olmamaktadır. Dolayısıyla mal ve hizmet sepetinin işçiler baz alınarak yeniden 
oluşturulması gerekmektedir. 

Bu yapıldıktan sonra bu sepetin içindeki mal ve hizmetlerin ağırlıklandırılması, 
sadece işçilerin yaptığı harcamalar temel alınarak yapılmalıdır.

Ücret Enflasyon Reel Ücret

Mart 2006 100 100 100

Eylül 2006 110 104,29 105,47

Mart 2007 116,5 110,16 105,75

Eylül 2007 118,35 112,00 105,67

Mart 2008 127 120,19 105,67

Ücret Enflasyon Reel Ücret

Mart 2006 100 100 100

Eylül 2006 110 100,04 109,95

Mart 2007 116,5 113,70 102,46

Eylül 2007 118,35 112,45 105,25

Mart 2008 127 128,40 98,90

Yeni bir “Ücretliler 
Geçinme Endeksi“ 

oluşturulmalıdır.
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Fiyat artışları nedeniyle, ağırlıklar değiştiğinden, belirli aralıklarla, ağırlıklar 
yeniden belirlenmelidir.

Kısaca, yeni bir ÜCRETLİLER GEÇİNME ENDEKSİ” oluşturulmalıdır.

Devletin elinde bu verileri toplamak ve hesaplamak için olanak vardır. Bugün 
bile bunu yapabilir durumdadır. Ama dediğimiz gibi bu bir sınıfsal tercih 
meselesidir.

Devletin sınıfsal tercihinin değişmesi için ise işçilerin siyaset sahnesine 
çıkmaları, siyasetin aktif  öznesi haline gelmeleri gerekmektedir.

Ücretliler geçinme endeksi oluşturulması halinde, işçilerin enflasyonla ilgili 
sorunları bitecek midir? Elbetteki tam olarak sorun çözülmüş olmayacaktır, 
ama bugünküne göre çok daha iyi bir durumda olacağımız kesindir. Sorun 
tam olarak çözülmüş olmayacaktır çünkü, işçilerin yaşadıkları bölge, tüketim 
alışkanlıkları, harcama kalıpları birbiriyle eşit değildir. Ama hiç olmazsa, işçiler 
hiç harcama yapmadıkları ama fiyatları düzenli biçimde düşen kimi mal ve 
hizmetlerin yükünü çekmek zorunda kalmayacaklardır. Ücretliler geçinme 
endeksi hayata geçirildiğinde de, enflasyon rakamları bir gelir transferine 
neden olacaklardır ama bu kez, işçi sınıfından sermayeye değil, işçi sınıfının 
kendi içinde bir gelir transferi gerçekleşmiş olacaktır.

Ücretliler geçinme endeksi uygulamaya konulduğunda, sermaye ücretleri 
enflasyon oranında artırma sisteminden vazgeçmek zorunda kalacaktır, çünkü 
artık işine gelmeyecektir.

Biz işçiler, devletin açıkladığı enflasyon rakamlarına inanmıyoruz ve 
inanmamakta da haklıyız. Bu çerçevede, toplu sözleşmelerimizde enflasyon 
oranlarını temel bir ölçüt olmaktan çıkarmak zorundayız.

Enflasyon 
endeksinin 

hesaplanmasına 
esas alınan 

sepetin içinde 
yer alan mal 

ve hizmetlerin 
çoğunluğu işçilerin 

tüketimlerine 
konu bile 

olmamaktadır. 
Dolayısıyla mal ve 

hizmet sepetinin 
işçiler baz 

alınarak yeniden 
oluşturulması 

gerekmektedir. 
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Nasıl	Hazırlandı?

Birleşik Metal İş sendikası için toplu sözleşmeler müzakere değil, mücadele 
sürecidir. Toplu sözleşmeler aracılığıyla işçiler çalışma ve yaşama koşullarını 
iyileştirmenin, sermayenin sömürüsünü sınırlamanın mücadelesini verirler.

MESS ve metal işverenleriyle zorlu bir mücadele süreci içindeyiz. Bu süreci 
şekillendirecek olan toplu sözleşme masası değil, işyerlerindeki işçilerin birliği 
ve mücadelesidir.

Bu anlayışla, hazırlıklarımızı en başından itibaren üyelerimizi işin içine katarak 
sürdürdük. Bundan sonra da üyelerimizle birlikte olacağız, onların bu sürece 
aktif  olarak katılmalarını sağlayacağız.

Toplu sözleşme teklifimiz, işyerindeki üyelerimizin görüş ve önerileri 
çerçevesinde hazırlandı. Tüm işyeri komitelerimizle 2 tur olarak yapılan 
toplantılarda üyelerimizin görüş ve önerileri uzun saatler boyunca tartışıldı.

21 Temmuz’da bir araya gelen işyeri temsilcilerimiz, şube yönetim 
kurullarımız ve genel yönetim kurulumuzdan oluşan Merkez Toplu Sözleşme 
Komisyonumuz bu önerileri değerlendirdi.

Yapılan tüm bu toplantılarda hedefimiz sadece Birleşik Metal İş üyelerinin 
değil, tüm metal işçilerinin ortak teklifini hazırlamak oldu.

Çünkü metal işçilerinin sorunları ortak ve bunların çözülebilmesi için ortak 
mücadele gerekiyor.

Metal işkolu, son yıllarda gerçekleştirdiği olağanüstü büyüme, ihracat, ciro ve 
kar artışları ile ekonominin lokomotifi oldu.

Bütün bunlar, metal işçilerinin karşılığı ödenmeyen emekleri, yoğunlaşan 
sömürüleri sayesinde gerçekleşti.

Bir yanda refah ve bolluk birikirken, diğer yanda yoksulluk, aşırı çalışma 
birikti.

Sermaye büyürken işçiler küçüldü.

Ama metal işkolunda sermaye ile işçiler arasındaki gerilim de birikti.

Metal işçileri, yarattıkları değerler ve her geçen gün büyümeye devam eden 
sermaye ile kendi konumlarını karşılaştırdıklarında, içinde bulundukları 
koşullara daha büyük bir öfkeyle bakıyorlar.

Son on yıl içinde metal işçisinin sermaye karşısındaki konumu yarı yarıya 
geriledi. Devletin verilerine göre, metal işkolunda ücretlerin üretilen değer 
içindeki payı yüzde 2,5’tur. Bu oran 10 yıl önce yüzde 5’ler düzeyindeydi.

VI.

BİRLEŞİK METAL İŞ’İN TEKLİFİ

Toplu sözleşmeler 
müzakere 

değil, mücadele 
sürecidir. 

Metal işkolu, 
son yıllarda 

gerçekleştirdiği 
olağanüstü 

büyüme, ihracat, 
ciro ve kar artışları 

ile ekonominin 
lokomotifi oldu.

Bir yanda refah ve 
bolluk birikirken, 

diğer yanda 
yoksulluk, aşırı 
çalışma birikti.
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Metal işkolunda çalışanların sayısı 10 yıl içinde yüzde 45 artmasına rağmen 
ücretin üretimdeki payının yarı yarıya düşmüştür. Bu metal işverenlerinin, 
ucuz işgücü sömürüsüyle karlarını katladığını göstermektedir. Bu nedenle 
işyerlerinde ücretler arasında uçurumlar oluşmuştur.

Diğer taraftan, ekonomi iyi sinyaller vermemektedir. Ama siyasal iktidar 
ekonomideki bu olumsuz gidişin yükünü sermayenin sırtından alıp, başta işçiler 
olmak üzere tüm toplumun sırtına yıkmıştır. Bu metal işçilerinin sorunlarını 
daha da ağırlaştırmıştır.

AKP iktidarı, çıkarmış olduğu İstihdam Paketi ile, sermayeye yeni teşvikler 
getirmiştir.  Sigorta primlerinde yapılan yüzde 5’lik indirim ile metal 
sermayedarlarının cebine işçi başına 72 YTL koymuştur. 

Bu 5 puan farkın hazine tarafından karşılanmasının sonucu ise iğneden ipliğe 
yüksek oranlı zamlar olmuştur. Sermayeye verilen teşvikler, hazineden değil 
işçilerin cebinden alınmaktadır.

İstihdam Paketi ile getirilen bir diğer düzenleme, işe yeni girecek işçilerin sigorta 
primlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanmasıdır. Metal işkolunda zaten 
düşük olan işe giriş ücretleri, işverenler açısından daha da düşürülmektedir. Bu 
düzenleme ile metal işverenleri yeni işçilerin ücret maliyetlerinden yüzde 11 
tasarruf  edeceklerdir.

Grup toplu iş sözleşmelerinde bir başka sorunla karşılaşacağız. Esneklik 
dayatması. MESS ciddi bir hazırlığın içinde ve esneklik hükümlerini sözleşmeye 
sokmak istiyor. Taşeronu Türk Metal, buna bugüne kadar ses çıkarmadı ve 
örgütlü olduğu işyerlerinde esneklik en vahşi biçimleriyle uygulanıyor. 

Esneklik sermaye açısından, işçileri köle gibi çalıştırmaktır. İşçiler açısından, 
tüm çalışma yaşamlarının alt üst olması, çalışma sürelerinin belirsizleşmesi 
ve sosyal yaşantısının sona ermesidir. Aynı zamanda, geçici işçilerin, taşeron 
işçilerin sayısının artması, fazla çalışma ücretlerinin kaldırılması, hafta 
tatillerinin, yıllık izinlerin düzensizleşmesi demektir. İşçinin insanlıktan çıkıp, 
makine ile eşitlenmesi demektir.

Ne İstiyoruz?

Bu koşullar altında metal işçilerinin ortak mücadele hedeflerini şöyle 
belirledik:

1.	 Sömürüye	son!

Metal işkolunda gerçekleştirilen büyüme biz işçilerin aşırı sömürüsüyle 
gerçekleştirildi. Amacımız, sermayenin sömürüsünü sınırlamaktır.

2.	 Düşük	ücretlilere	iyileştirme

İşyerlerinde, asgari ücretin hemen üzerinde onbinlerce işçi çalıştırılıyor 
ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Düşük ücretli çalışma, tüm metal 
işçilerini tehdit ediyor. Bu soruna karşı, ücretlerimiz ne olursa olsun birlikte 
mücadele ediyoruz.

Esneklik sermaye 
açısından, 

işçileri köle gibi 
çalıştırmaktır. 

İşçiler açısından, 
tüm çalışma 

yaşamlarının 
alt üst olması, 

çalışma 
sürelerinin 

belirsizleşmesi ve 
sosyal yaşantısının 

sona ermesidir. 
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3.	 İnsanca	yaşamaya	yetecek	ücret	zammı

İşçiler, ücret zamlarını birbirlerinden değil, verdikleri ortak mücadeleyle 
sermayeden alırlar. Sermayenin bizi düşük ücretli, yüksek ücretli diye bölmesine 
izin vermeden, ücret zammının tüm işçiler arasında dengeli biçimde dağıtılması 
için mücadele ediyoruz. 

4.	 İşe	giriş	ücretleri	yükseltilsin!

İşe giriş ücretlerinin düşük olması, sermayenin ortalama ücretleri düşürmesine 
yol açıyor ve işçiler arasındaki birliği bozuyor. İşe girmemiş işçilerin ücretlerinin 
yükseltilmesi alacağımız ücret zam oranı kadar önemli. Onlar için de mücadele 
ediyoruz. 

5.	 Enflasyona	endeksli	zamlara	hayır!

Dört ücret zammından üçü enflasyona endeksli. Resmi enflasyon oranları, 
işçilerin gerçek enflasyonunu yansıtmıyor. İşçilerin ağırlıklı olarak harcama 
yaptıkları kalemlerdeki enflasyon, genel enflasyon oranının neredeyse iki katı. 
Ücret zamlarının enflasyonun üzerinde belirlenmesi için mücadele ediyoruz.

6.	 Sosyal	ödemelerde	erimeye	hayır!

Sosyal ödemeler ücretimizin bir parçası. MESS sosyal ödemelerin çıplak 
ücretimize oranını düşürüp, bunları toptan ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 
Sosyal ödemelerdeki erimeyi durdurmak için mücadele ediyoruz.

7.	 Esnekliğe	Hayır!

Sermaye, işçilerin sömürüsünü yoğunlaştırmak için esnek üretim yöntemlerini 
işyerlerinde hakim kılmaya çalışıyor. Tüm yaşantımızı alt üst edecek, bizi 
robota dönüştürecek ve sermayenin kullarına çevirecek olan esnekliğe karşı 
mücadele ediyoruz

Nasıl İstiyoruz?

Bu hedefler doğrultusunda, bu dönem metal işçileri için hazırladığımız teklifte 
şu talepleri oluşturduk:

l Saat ücretleri 3,50 YTL’nin altında olanların ücretlerinin 3,50 YTL’ye 
çekilmesi

l Birinci 6 ay için tüm işçilere yüzde 5 artı 80 kuruş ücret zammı 
yapılması. 

l İkinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 50 artırılarak 
ücret zammı yapılması

l Üçüncü 6 ay için yüzde 6 oranında zam yapılması, 6 aylık enflasyon 
yüzde 6’yı geçerse enflasyon oranına 2 puan eklenmesiyle bulunacak 
oran kadar zam yapılması.

l Dördüncü 6 ay için enflasyon oranının yüzde 50 artırılarak ücret 
zammı yapılması
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l İşe giriş ücretlerinin 4,08 YTL’ye çıkarılması ve bu ücretin toplu 
sözleşme zamlarıyla her 6 aylık dönemde artırılması.

l Sosyal ödemelerin yüzde 45 civarında artırılması.

l Çalışma süreleri, ara dinlenmeleri, iş sözleşmeleri konularında esneklik 
karşıtı düzenlemelerin toplu sözleşmede yer alması.

Toplu sözleşme teklifimiz örgütlü olduğumuz grup sözleşmesi kapsamındaki 
işyerlerinin ortalama saat ücretine 1,12 YTL’lik bir artış getirmektedir. 
Ücretlerin zamdan önce 3,50 YTL’ye çekilmesiyle, düşük ücretli üyelerimize 
daha yüksek oranlı zam almayı hedefliyoruz.

Ücret teklifimizi “yüzdeli artı maktu” yöntemiyle yaptık çünkü amacımız 
işçiler arasındaki birliği sağlamak. Bize göre metal işkolunda yüksek ücretli 
işçi yok. Ücret zamlarının işçiler arasında dengeli biçimde dağılması için bu 
yöntemi tercih ediyoruz. Bu dönem zam oranı kadar, zammın hangi yöntemle 
dağıtılacağı da önemli.

Hazırlamış olduğumuz teklif  üyelerimizin görüş ve önerileri en ince ayrıntısına 
kadar değerlendirilerek hazırlandı ve bunun ardından işyerlerinde yine 
üyelerimizin onayına sunularak MESS’e iletildi.

Toplu sözleşme süreçleri mücadele süreçleridir. İşçilerin sermayeye karşı 
mücadele süreçleri.

Hedeflerini iyi belirlemiş, bu hedefleri gerçekleştireceğine inanan ve bunları 
gerçekleştirmek için her türlü bedeli ödemeye hazırlanmış olan işçiler, bu 
mücadeleden başarıyla çıkacaklardır.
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Grup toplu iş sözleşmesinin tarafı olan MESS, kurulduğu günden itibaren 
grup toplu iş sözleşmesinin hayata geçirmeyi, sendikal faaliyetinin odak 
noktası yapmıştır. Grup toplu iş sözleşmesi, metal iş kolunda faaliyet gösteren 
sermayedarların işçiler karşısında ortak tutumunu oluşturmak gibi bir işleve 
sahip olduğu gibi diğer taraftan da büyük sermaye ile tedarikçileri arasındaki 
egemenlik ilişkisinin sürdürülmesine de hizmet etmektedir. 

Diğer taraftan grup toplu iş sözleşmesi, her işyeri için aynı etkiyi 
yaratmamaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin en önemli başlığı olan parasal 
konular dahi her işyerine farklı etkide bulunmaktadır ve bu farklılık sermayenin 
bütünlüğünü anlamak açısından önemlidir. 

Grup toplu iş sözleşmesi dönemlerinde uygulanan zam yöntemleri yıllar 
itibariyle incelendiğinde görülmektedir ki , tüm işyerlerine ücret artışları aynı 
oranlarda yansımamaktadır. Bu anlamda grup toplu iş sözleşmesinin, işyerleri 
açısından tek tip zam olduğunu söylemek doğru değildir. 

Maktu ve yüzdeli + maktu zam yönteminin uygulandığı dönemler, ortalama 
ücreti daha düşük olan işyerlerine denk düşen zam oranının, ortalama ücreti 
yüksek işyerlerinden daha fazla olduğu dönemler olmuştur. Yine aynı şekilde 
maktu zam uygulanan dönemlerde işyeri ortalama ücreti düşük olan işyerleri 
daha yüksek oranlarda ücret zammı ödemişlerdir.

Bunun iki temel nedeni vardır: birincisi, grup ortalama zammının beklenenden 
düşük yapılmasıdır. İkincisi de, ücret maliyetleri toplam maliyetleri içinde 
daha az paya sahip olan işyerlerinin sözleşme aracılığıyla sahip oldukları 
avantajlı konumlarını sürdürmeleridir. Dolayısıyla grup toplu iş sözleşmesi, 
sermayedarlar arasında bir bütünlük sağlamaktan ziyade, onlar arasında 
varolan farklılığı korumayı hedef  almaktadır.

MESS’in kapitalistlerin örgütü olduğu düşünüldüğünde, kapitalistler arası 
rekabetin ve tekellerin egemenliğinin toplu iş sözleşmesi politikalarına 
yansıması doğaldır. 

Burada esas önemli olan nokta, ortalama ücretler değil, ücretlerin toplam 
maliyetler içindeki oranıdır. Bir işyerinin ortalama ücretinin diğerinkinden 
yüksek olması, o işyerinde ücretlerin toplam maliyetler içindeki oranının da 
yüksek olduğu anlamına gelmez. 

Ücret zamları, ortalama ücreti yükseltirler; ama zamlar,  ücretlerin toplam 
maliyetler içindeki oranına göre her işyerine farklı yansır. Bu açıdan 
bakıldığında, toplu iş sözleşmesi zamları, işyerlerinin ücret maliyetlerini aşağıya 
doğru bastırmaları için zorlayıcı bir etkide bulunmaktadır. 

Toplu sözleşmesi zammı, ücret maliyetlerinde daha yüksek oranlarda artışa 
neden olan işyerleri, ya bu maliyetleri üstlenmemek için sözleşme kapsamı 
dışına çıkmaya ya da ücret maliyetlerinin oranını düşürücü önlemlere 

VII.

MESS’İN GRUP TİS POLİTİKALARI

Grup toplu iş 
sözleşmesi, 

her işyeri için 
aynı etkiyi 

yaratmamaktadır. 
Toplu iş 

sözleşmelerinin 
en önemli başlığı 

olan parasal 
konular dahi 
her işyerine 
farklı etkide 

bulunmaktadır. 



46

yönelmeye çalışmaktadırlar.

Dolayısıyla grup toplu iş sözleşmesinde çoğunlukla uygulanan zam yöntemi 
olan yüzdeli+maktu yönteminin, hangi firmalara daha yüksek oranlarda 
yansıdığını tespit edebilmek için firmaların ücret maliyetlerinin toplam 
maliyetleri içindeki oranlarına bakmak gerekmektedir. Bugün için bu verilere 
ulaşmak mümkün değildir. Ancak şunu söylemek mümkündür: ortalama ücreti 
düşük olan işyerleri bu zam yöntemiyle diğerlerinden daha yüksek oranlarda 
zam yapmış olmaktadırlar. 

O zaman bunların, birer kapitalist işletme olarak buna tepki göstermeleri 
beklenir. MESS’in üye sayılarında zaman içinde yaşanan azalma ve bu 
azalmanın sonucunda ortalama işyeri büyüklüğünün artması, yani daha çok 
büyük işyerlerinin MESS üyeliğini devam ettirmeleri bu politikaların sonucudur 
denilebilir. Bu çerçevede, MESS değerlendirmelerini yüzeysel olarak ortalama 
ücretler üzerinden yapması nedeniyle üye kaybı yaşamaktadır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde grup toplu sözleşmelerinin zam yöntemi, 
kapitalistlerin önemli bir kısmını sözleşmesiz düzene yönelmeye zorlamaktadır. 
Ücret maliyetleri toplam maliyetleri içinde daha yüksek olan firmalara toplu iş 
sözleşmesi yükü diğerlerine göre daha ağır gelmektedir. Bu nedenle, MESS’in 
ücret zamlarının olabileceğinden daha düşük tutulması konusunda bir basınç 
altında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Yüzdeli+maktu yönteminin yaygın kullanımı, düşük ücretli işçilerin ücretlerine 
görece daha yüksek oranlarda zam yapılması sonucunu doğurduğundan ve bu 
nedenle işçilerin önemli bir bölümünün toplu sözleşme mücadelesinin dışına 
düşürülmesi sağlandığından genel ortalama zam oranının olabileceğinden 
daha düşük oranlarda tutulması mümkün olabilmektedir.

Yani MESS’in sözleşme politikaları bir yandan sermayenin kendi iç bölünmesini 
temel almakta ve bu bölünme nedeniyle grup ücret zammını düşük düzeylere 
çekme konusunda bir basınç oluşturmakta diğer taraftan işçileri bölerek yol 
almaya çalışmaktadır.

Kapitalist firmalar arasında rekabetin yanı sıra bir eklemlenme ilişkisinin de 
olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Bir firma diğerinin tedarikçisidir, 
onun gereksindiği ara mallarını üretir. Ana firma tedarikçi karşısında 
genellikle pazarlık avantajına sahiptir. Kendi üzerindeki kimi maliyet yüklerini 
tedarikçisinin sırtına yıkmak, ana firmaların temel yaklaşımıdır. MESS 
politikalarında bunun anlamı, toplu sözleşme yükünün de tedarikçi firmalara 
yıkılmasıdır.

Tarihsel süreç dikkate alınarak incelendiğinde, MESS üyelerinin sayısında önemli 
bir düşüş yaşanmıştır. Bu durumun MESS’i çok rahatsız ettiği söylenemez. 
Nasıl üretim süreci parçalanarak, fabrika mekanının dışına taşınıyorsa ve 
bu esas olarak sendikasız ve toplu sözleşmesiz bir alanın giderek büyümesi 
sonucunu doğurduysa, MESS’in de üye sayısı itibariyle küçülmesi tekeller 
açısından bakıldığında, sendikasızlaştırmanın bir aracı olması nedeniyle, işçi 
sınıfı karşısında kazanılmış bir başarıdır.

Bu sayede tekeller, kendi işyerlerinde işçilerle görece daha az çatışmalı bir 
ortamı yaratabilmekte, işyerlerini taşeron sendika aracılığıyla denetim altında 
tutmaları kolaylaşmakta ve işçilerle sermaye arasındaki gerilim ve çatışmayı 
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tedarikçi firmaların üzerine yıkabilmektedirler.

MESS’i ortaya çıkaran ve güçlenmesini sağlayan koşulların, işçi hareketinin güçlü 
olduğu bir döneme rastladığı unutulmamalıdır. Kapitalistler işçi sınıfı tehdidi 
görece azaldığında, kendi aralarında birleşmek yerine birbirleriyle kapışmaya 
eğilimlidirler. Bu nedenle MESS’in 1970’ler de olduğu gibi sermayenin birliği 
konusunda duyarlılığının kalmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Daha da ileri giderek diyebiliriz ki, üye kaybı MESS açısından içinde 
bulunduğumuz dönemde toplu sözleşme politikalarının belirlenmesinde etkili 
bir faktör olmaktan çıkmıştır hatta üye kaybının işyerlerinin sendikasızlaştırılması 
ile birlikte gittiği düşünüldüğünde tedarikçi firmaların sendikasızlaşma yolu 
ile ücret maliyetlerini düşürerek, sermayenin bütünleşmesini güçlendirmesine 
yol açtığı ölçüde, MESS açısından istenir bir durum olduğunu söylemek 
mümkündür.

MESS’in üye sayılarını tarihsel olarak incelediğimizde bu sonucu daha net 
biçimde görebiliriz.

Grafikten de açıkça görüleceği gibi, MESS üyesi işyerlerinin sayısı, 1970-
1976 döneminde artış eğiliminde; 1977-1982 döneminde düşüşte; 1983 
ten başlayarak 1989 yılına kadar yükselişte ve 1990’ndan bu güne kadar da 
düşüştedir.

MESS üyeliklerindeki bu dalgalanmayı anlamak açısından bu dört dönemin 
genel özelliklerini iyi analiz etmek gerekmektedir.

1970-1976 döneminin, ülkede işçi hareketinin genel olarak yükselme evresinde 
olduğu, dönemin başlangıcında 15-16 Haziran gibi büyük ve kitlesel işçi 
eylemlerinin gerçekleştiği, ardından 12 Mart muhtırasıyla, işçi hareketinin 
duraklatıldığı ancak 1973’le birlikte yeniden yükselişe geçtiği yıllar olduğu 
görülmektedir. 1971 ile birlikte gerçekleştirilen yüksek büyüme hızları işçilerin 
büyümeden pay alma mücadelesini yükselttiği bir dönem oldu. Bu dönemde 
özellikle, özel sektörün gerçekleştirdiği büyüme ve birikim yüksek oranlarda 
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gerçekleşti. 1974 Petrol krizi ise, işçi sınıfı ile sermaye arasındaki çatışmanın 
gerginleşmesi sonucunu doğurdu. İşte bu dönemde, işçi sınıfının yükselen 
mücadelesi ve örgütlülüğü nedeniyle, metal işkolundaki kapitalistler MESS’te 
birleşmeyi seçtiler.

1977 yılı, bir dönüm noktası oldu. 1974 dünya ekonomik krizinin etkileri ülke 
içine yansıtılmadan zamana yayıldı ve bunun sonucunda dış ticaret açığı giderek 
büyüdü ve dış borçlar çevrilemez noktaya ulaştı. 1977 yılının ikinci yarısından 
itibaren ekonomik kriz şiddetli biçimde patladı. Ekonomi küçülmeye başladı. 
İşte büyüme dönemlerinde “kardeşlik” duyguları gelişen kapitalistler 1977 
ile birlikte düşman kardeşler haline geldiler ve kendilerini krizin etkilerinden 
kurtarmak için “birliklerini” terk etmeye başladılar.

MESS üye sayısında artış gerçekleşen yılların, MESS’in kuruluşundan beri temel 
ilkesi olan tek tip sözleşmeyi  (grup sözleşmesi) hayata geçirme konusunda 
çabalarını yoğunlaştırdığı yıllar olması dikkat çekicidir. Metal işverenlerini, tek 
tip sözleşme konusunda birleştirmeye çalışan MESS, bu yolda adım attıkça 
birliğinin bozulduğunu gördü.

Özellikle 1976’dan başlayarak, işçi sendikalarıyla MESS’in toplu sözleşme 
politikasına aykırı toplu sözleşmeler yapma eğiliminde bir artış gözlendiği, 
bizzat MESS tarafından teslim edilmektedir. Bu tavırlar karşısında MESS 
ilkelerini terk etmeye yanaşmadı ve kendi ilkesini çiğneyen üyelerini ihraç etti. 
1977 grevi nedeniyle ihraç edilen üye sayısı 57 idi.

Üçüncü dönem 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile başlayan ve MESS üyeliklerinin 
özellikle, 2821 ve 2822 sayılı yasaların çıkmasıyla birlikte artmaya başladığı 
dönemdir. Bu dönemde, uluslararası sermaye ve yerli işbirlikçilerinin toplumsal, 
siyasal ve ekonomik egemenlikleri tahkim edilmiş, işçi sınıfının örgütlülüğüne 
büyük bir darbe vurulmuş (DİSK ve bağlı sendikaların kapatılması, 3 yıl 
boyunca sendikal faaliyetlerin askıya alınması, sendika, toplu sözleşme ve grev 
haklarının budanması vb.) ve sendikal hareket devlet ve sermayenin denetimi 
altına sokulmuştur. Metal işkolunda DİSK’e bağlı Maden-İş sendikası 
üyelerinin, yasa desteği ve MESS talimatıyla, taşeron Türk Metal’e bir gün 
içinde devredilmesiyle birlikte, metal işkolu tümüyle denetim altına alınmış 
oldu.

Bu anlamda Türk Metal’in 1983 yılında MESS tarafından kurdurulduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

Tarih olarak Türk Metal MESS’ten önce kurulmuştur ancak, Türk Metal 1983 
yılında MESS’in üyelerine vermiş olduğu talimatla, 1980 öncesi DİSK’e bağlı 
Maden İş sendikasının örgütlü olduğu işyerlerine sokulmuş ve Maden İş’in 
üyeleri bir gün içinde Türk Metal’e üye yapılmıştır. Bu üyelikler için Türk Metal 
ne noter parası ödemiş, ne de özel bir örgütlenme çalışması yürütmüştür. Bu 
anlamda Türk Metal MESS’in desteğiyle, metal işkolunun en kalabalık ve en 
sarı sendikası olarak 1983 yılında yeniden kurulmuştur. 

12 Eylül 1980 askeri darbesi ile DİSK ve bağlı sendikalar kapatılmış, çok 
sayıda yöneticisi hapse atılmıştır. 12 Eylül sadece DİSK’i kapatmakla kalmamış 
kapatmadığı sendikaların faaliyetlerine de sınırlamalar getirmiştir. 1980-1983 
arasındaki dönem, toplu sözleşmeler Yüksek Hakem Kurulu tarafından 
bağıtlanmış, örgütlenme faaliyetleri yasaklanmıştır. Bugün halen yürürlükte 
olan 2821 sayılı Sendikalar  ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt yasaları 1983 yılında çıkarılmıştır. Bu yasalarda yer alan, üyelik, toplu 
iş sözleşme yetkisi gibi konular değişmemiştir. Yani üyelikte noter şartı 1983 
yılında da vardır. Yetki için yüzde 10 işkolu barajı ve yüzde 50+1 işyeri barajı da 
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yine yasa da yer almaktadır. Ancak, aynı yasada yer alan ve EK-6 diye bilinen 
bir düzenleme ile üyelikte noter şartı kaldırılmış, sendikaların işyerindeki 
üyelerinin isim listelerini işyerinde ilan ederek toplu sözleşme yetkisi almaları 
olanaklı kılınmıştır.

İşte, EK-6 uygulaması ile birlikte, o güne kadar işyerlerinin kapısından bile 
geçemeyen Türk Metal, bizzat MESS’in üyelerine verdiği talimatla Maden-
İş’in örgütlü olduğu işyerlerindeki işçilerin isim listelerine sahip olmuş ve bu 
listelerle toplu sözleşme yetkisi almıştır. Ne noter parası ödemiştir, ne tek bir 
işçiyle görüşmüştür.

MESS’te bu durumu kabul etmektedir. Bakın MESS “Gelenek ve Gelecek” 
adlı yayının da konu ile ilgili ne diyor: “ 2821 sayılı Sendikalar Yasasında 
yapılmış bir düzenleme işçileri noter işleminden geçirmeden Ek-6 adı verilen 
listelerle bildirme hakkını veriyordu. Türk İş’e ve Hak İş’ bağlı sendikalar 
ile bağımsız sendikalar bu listeler içinde kendi üyeleri olduğunu iddia ettiler. 
Toplu sözleşmesiz kalmak istemeyen DİSK’li işçiler de değişikliğe ses 
çıkarmadılar.” 

MESS, DİSK üyelerinin Türk İş’e bağlı sendikalara EK-6’lar yoluyla bir 
gün içinde aktarıldığını kabul ediyor ama bunun işçiler tarafından kabul 
edildiğini söyleyerek tarihi çarpıtıyor. İşçilerin büyük bölümünün EK-6’larda 
isimlerinin yer aldığından bile haberi olmadı. Olsaydı bile ses çıkarmaları o 
günün koşullarında mümkün değildi. Ses çıkarsalar bile sendikaları kapatılmış, 
yöneticileri, temsilcileri hapse atılmıştı.

Yine aynı konuda dönemin önemli gazetecilerinden rahmetli Teoman Erel 
23 Şubat 1982 tarihinde Milliyet gazetesinde yayınlanan yazısında şöyle diyor:  
“Maden-İş, faaliyeti durdurulmuş vaziyettedir. Türk Metal ise açıktır, sendika 
faaldir. Ve de bir hayli sabırsız. Türk Metal şunu istiyor: yasa değişiklikleri 
hemen tamamlansın ve örgütlenme dahil sendikal yaşam derhal normale 
dönsün. Eğer madeni eşya işkolunda diğer sendikal örgütlenmeler imkan 
tanınmadan yasa değişiklikleri tamamlanır ve hemen yürürlüğe sokulursa, 
kapılar Türk Metal’e açılıp ötekine kapatılmış olacaktır.” Rahmetli Teoman 
Erel geleceği bir yıl öncesinden görmüş ve uyarmıştır.

1983 ile birlikte karşılarında, egemenliklerini tehdit eden bir işçi sınıfı hareketi 
olmamasına rağmen, metal işkolunun kapitalistleri, işyerlerinin denetimini 
sağlayabilmek, yeni sendikal arayışların önünü tıkayabilmek ve metal işçilerinin 
sömürüsünü elbirliğiyle yoğunlaştırabilmek açısından yeniden MESS’te 
birleştiler. Askeri yönetim döneminde, Yüksek Hakem Kurulu aracılığıyla 
grup toplu iş sözleşmesini iyice şekillendirmeyi beceren MESS, 1984 yılıyla 
birlikte sermaye egemenliğinin taçlandırıldığı yeni düzeni giderek daha fazla 
işyerinde hakim kılma olanağı elde etmiştir.

Sermaye birikimindeki yoğunlaşma ve tekelleşmenin MESS’in yaklaşım ve 
politikalarına yansımaması söz konusu olamazdı. Büyük sermayenin çıkarları 
MESS açısından, üyelerinin birliğini sağlamaktan öncelikliydi. Bu çerçevede 
toplu iş sözleşmesi politikalarında bu öncelik çerçevesinde davrandıkça, 
birliğini kendi eliyle parçalamaya başladı. Diğer taraftan, gerek dünyada gerekse 
Türkiye’de artan sermaye egemenliği nedeniyle, işçilerin örgütlülüğünde 
yaşanan gerileme ve sendikal örgütlenmeyi ve hak aramayı zorlaştıran 12 Eylül 
yasal ve siyasal düzeni, MESS’i geçmişte olduğu gibi işçi sendikalarına karşı 
ama örgütlü işyerlerinin temsilci bir yapılanma olmaktan çıkararak, uyguladığı 
toplu sözleşme politikalarıyla, sendikasızlaştırma sürecine hizmet veren bir 
kuruma dönüştürdü.
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Özellikle üye sayısının azalmaya başladığı 1989 yılı kritik bir dönemeç oldu. 
1989-1991 döneminde toplam 70 MESS üyesi istifa etti. MESS bunların küçük 
işyerleri olduğunu açıklamakta bir sakınca görmedi. Bu ayrılmalarla birlikte, 
MESS içinde hakim olan büyük sermayenin ağırlığı daha da artmış oldu.

1960’larda işçilerin tek tek kapitalistler karşısında kazandığı haklarla, bir bütün 
sınıf  olarak haklarını geliştirmesine karşı direnmek ve metal kapitalistlerinin 
yükselen işçi hareketi karşısında ortak hareketini sağlamak amacıyla az sayıda 
kapitalist tarafından kurulan MESS, bugün 30 yıl önceki üye sayısına gerilemiş 
bulunmaktadır. Bu gerileme karşısında güçlü bir işçi mücadelesi olmadığı sürece 
MESS’i rahatsız etmemektedir. 2008 yılı itibariyle  bakıldığında, 271 MESS 
üyesinin sadece 160’ı grup toplu iş sözleşmesi kapsamındadır dolayısıyla 100 
civarında üyesinde sendika ve toplu iş sözleşmesi yoktur. Bu açıdan, özellikle 
1990 sonrasında faaliyetlerini klasik sendikal konulardan, yayıncılık, vakıfçılık, 
projecilik ve eğitim alanlarına taşımış ve ağırlıklı olarak danışmanlık hizmeti 
veren bir kuruluşa dönüşmüş vaziyettedir. Sendikal alandaki denetimini ise 
esas olarak taşeronu Türk Metal aracılığıyla sürdürmeye çalışmaktadır.

Ancak bu gelişme seyri, MESS’in küçülmekle birlikte giderek daha büyük 
işletmelerin örgütü olmasına ve grup sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde 
çalışan işçilerin sorun ve taleplerinin birbirine yakınlaşmasına yol açmaktadır. 
MESS, üye kaybı konusunda ya da metal işverenlerinin birliği konusunda eskisi 
kadar duyarlı olmayabilir ancak şu an vardığı noktayı korumak onun açısından 
önemlidir. Yeni üye kayıpları, grup sözleşmesinin büyük işyerlerine sağladığı 
temel avantajı ortadan kaldırabilir ve ana firmaların kendi içindeki işçi sermaye 
çatışması sertleşebilir. 

2008 yılı itibariyle  
bakıldığında, 271 

MESS üyesinin 
sadece 160’ı grup 
toplu iş sözleşmesi 

kapsamındadır.

Dolayısıyla 100 
civarında üyesinde 
sendika ve toplu iş 
sözleşmesi yoktur.
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Grup toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sürecinde, küresel mali kriz ve bunun 
Türkiye’ye olan etkileri kendisini hissettirmeye başladı.

Sermayedar sınıf  ve örgütleri, kriz olgusunu metal işçilerinin toplu iş sözleşmesi 
taleplerini bastırmak için kullanmaya çalışıyor.

Bilinmesi gereken nokta ise, toplu iş sözleşmelerinin krizi oluşturan 
nedenler arasında sayılamayacağı ve toplu iş sözleşmeleri yoluyla krizlerin 
aşılamayacağı.

Kapitalist sistemin kriz, bizzat kapitalistlerin kendileri tarafından dahi 
denetlemeyen ve önlenemeyen bir özellik taşırlar.

Krizler, sermayenin aşırı-üretim hırsıyla ilişkilidir. Sermaye bundan 
vazgeçemediği için, krizler kaçınılmazdır. 

Her kriz, öte yandan, sermayenin daha da büyümesine, yoğunlaşmasına ve 
merkezileşmesine yol açar. Şirketler kapanır, birleşir, el değiştirir.

Alınan bütün önlemler, krizin yoğunluğu ve süresine yöneliktir, nedenlerini 
hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz tam tersine yeni krizlerin olgunlaşma 
koşullarını üretirler.

Kriz bir aşırılık durumu olduğu için, krizden çıkış için atılan adımlar bu aşırılık 
ve fazlalıkların ortadan kaldırılmasına dayanırlar. Dolayısıyla kriz, toplumsal 
olarak hangi sınıfın fazlalık olduğunun mücadelesinin verildiği andır.

Sermaye, kendi egemenliğindeki bir sistemde doğal olarak öncelikle kendi 
dışındaki toplumsal kesimleri ve başta da işçileri fazlalık olarak görür. Kriz 
esnasında, işten çıkarmaların yaygınlaşması vb. bunun göstergesidir.

Oysa krizin kendisi sermayenin fazlalık olması nedeniyledir. Giderek daha 
büyük miktar ve oranlarda sermaye, atıl kalır; kendisini gerçekleştirme imkanı 
bulamaz.

Bu fazlalığın nedeni sermayenin bir sömürü ilişki olmasındadır. Sermaye miras 
değil, alınteridir. Ama karşılığı ödenmemiş alınteri.

O halde alınterinin sahipleri hiçbir şekilde krizin sorumlusu değillerdir ve 
mağduru da olmamalıdırlar.

Ama bugüne kadar yaşadığımız bütün krizler, geçici fedakarlık söylemleriyle 
sürekli yoksulluk koşullarının dayatıldığı süreçler olmuşlardır.

Daha fazla yoksullukla, açlıkla, çatışmayla, el koymayla, güvencesizlikle aşırı 
biriken sermayeyi tüketmek değil, sermayenin toplumsallaştırılması krizlerin 
nihai çözümüdür. Bu çözüm kölelik ve ona dayalı çürümeyi kalıcılaştırmayacak, 
tüm insani varlığın kendisini özgürce ifade edip geliştirebildiği bir dönüşümü 

VIII.

ÜCRET ZAMLARI İÇİN KAYNAK VAR!

Sermayedar sınıf 
ve örgütleri, kriz 
olgusunu metal 
işçilerinin toplu 

iş sözleşmesi 
taleplerini 

bastırmak için 
kullanmaya 

çalışıyor.
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insanlık ailesinin hizmetine sokacaktır.

Bu nihai çözüme ulaşabilmek için ise, fazlalılığın sermaye olduğu açıklıkla 
söylenmelidir.

Sermayeyi üretenin bizzat işçiler olduğu, onun kölesi olarak kalmak zorunda 
olmadıkları bilinci yaygınlaşmalıdır. 

Metal işçileri grup toplu iş sözleşmesinde yaşama ve çalışma koşullarını 
iyileştirme mücadelesi veriyorlar. Bunun karşılığında kendilerine 
dayatılmaya çalışılan, varolan koşullara razı olmaları ve hatta daha kötüsüne 
hazırlanmalarıdır.

Oysa gerçekler başka türlü.

Matematikte 1=5 olamaz. Ama sınıflar arasındaki ilişkide oluyor. Metal 
işkolunda sermayenin 1 yıllık karı, metal işçilerinin 5 yıllık ücretlerine eşit.

Sermayenin elinde, metal işçilerinin taleplerini karşılayacak kaynak fazlasıyla 
var.

Devletin, işçi başına sermayeye aktardığı aylık net 73,00 YTL teşvik 
sermayenin cebinde kalmak zorunda değil. Bu kaynak, esas olarak işçilerin 
ödedikleri vergilerden karşılanıyor, bu teşvik verildiği için işçilerin temel 
tüketim harcamalarında ciddi oranlarda artışlar yaşanıyor. Sermayenin teşvik 
edilmesi, işçinin yoksullaşmasından başka anlama gelmiyor.

Yeni işe girecek işçiler için İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak olan, 
işveren prim payı, bugünkü asgari ücretten hesaplandığında işçi başına 124,00 
YTL’ye denk geliyor. Sermaye bu teşviki aldığı için bu işçileri asgari ücretin 
üzerinde çalıştırmıyor. Bu parayı işçiye ödemeyip, kendi cebinde bırakıyor. 
Oysa bugün metal işkolunda onbinlerce işçi asgari ücretin biraz üzerinde 
ücretlerle çalışıyorlar.

Tablo bütün açıklığı ile ortada. Sermayenin elinde, gerek metal işçilerinin 
sömürüsü gerek devlet teşvikleri yoluyla oluşan büyük bir birikim var. Bu 
birikim, metal işçilerinin bu sözleşme dönemindeki taleplerini karşılamaya 
yeter de artar bile. 

Ancak metal işçileri bunun yerine, kriz bahanesiyle yıldırma politikalarına 
maruz kalıyorlar. Sermaye metal işçilerini taleplerinden vazgeçmeye, 
tekliflerinin arkasında durmamaya zorluyor.

Metal işçileri haklı olduklarını biliyorlar.

Haklarını almak için sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini de.

Sermayenin 
elinde, gerek 

metal işçilerinin 
sömürüsü gerek 
devlet teşvikleri 
yoluyla oluşan 

büyük bir birikim 
var. 

Bu birikim, 
metal işçilerinin 

bu sözleşme 
dönemindeki 

taleplerini 
karşılamaya yeter 

de artar bile. 
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EK: ISO 500DEKİ METAL ŞİRKETLERİNDE SÖMÜRÜ 
ORANLARI

Koyu yazılı şirketler Grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki MESS 
üyeleridir.

 Yıllık Net Kar Yıllık Net ücret Sömürü Oranı Ücretle  
Çalışanlar Net Ücret

ABB 60.860.357 8.064.000 7,55 672 1.000,0

ALARKO 27.102.854 9.120.000 2,97 760 1.000,0

ANADOLU ISUZU 40.529.558 8.628.000 4,70 719 1.000,0

ARÇELİK A.Ş. 204.057.183 135.300.000 1,51 11.275 1.000,0

ARÇELİK-LG KLİMA 11.336.624 11.724.000 0,97 977 1.000,0

ASAŞ ALÜMİNYUM 26.694.477 10.392.000 2,57 866 1.000,0

ASELSAN 110.942.718 38.928.000 2,85 3.244 1.000,0

ASİL ÇELİK 48.640.240 8.580.000 5,67 715 1.000,0

ASSAN ÇELİK 1.937.151 792.000 2,45 66 1.000,0

ASSAN DEMİR 30.975.756 9.552.000 3,24 796 1.000,0

AUTOLİV 21.943.582 10.008.000 2,19 834 1.000,0

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK 33.711.830 5.220.000 6,46 435 1.000,0

BAYKAL MAKİNE 11.539.907 6.936.000 1,66 578 1.000,0

BAYMAK MAKİNA 9.410.819 4.380.000 2,15 365 1.000,0

BEMKA EMAYE 3.824.134 2.004.000 1,91 167 1.000,0

BORÇELİK 34.646.344 6.924.000 5,00 577 1.000,0

BORUSAN MANNESMANN 50.193.071 16.980.000 2,96 1.415 1.000,0

BOSCH FREN SİSTEMLERİ 4.044.451 3.492.000 1,16 291 1.000,0

BOSCH TERMOTEKNİK 3.370.794 6.828.000 0,49 569 1.000,0

BOYÇELİK METAL 7.786.499 5.460.000 1,43 455 1.000,0

BSH EV ALETLERİ 110.105.925 41.052.000 2,68 3.421 1.000,0

CEVHER DÖKÜM 440.486 8.436.000 0,05 703 1.000,0

CMS JANT 11.288.595 14.844.000 0,76 1.237 1.000,0

COMPONENTA DÖKTAŞ 6.862.245 23.712.000 0,29 1.976 1.000,0

COŞKUNÖZ METAL 11.867.899 11.184.000 1,06 932 1.000,0

ÇAYIROVA BORU 8.918.179 3.948.000 2,26 329 1.000,0

ÇEBİTAŞ 18.256.294 5.556.000 3,29 463 1.000,0

ÇELİKORD 12.171.933 4.644.000 2,62 387 1.000,0

ÇEMTAŞ 26.999.935 3.936.000 6,86 328 1.000,0

ÇİMTAŞ 17.237.192 3.384.000 5,09 282 1.000,0

ÇOLAKOĞLU 80.799.411 13.212.000 6,12 1.101 1.000,0

DELPHI AUTOMOTIVE 13.944.112 67.548.000 0,21 5.629 1.000,0

DEMİRER KABLO 9.259.637 2.676.000 3,46 223 1.000,0

DEMİRSAN HADDECİLİK 8.153.621 3.876.000 2,10 323 1.000,0

DEMİSAŞ DÖKÜM 3.022.009 7.332.000 0,41 611 1.000,0

DİLER DEMİR ÇELİK 50.655.213 11.616.000 4,36 968 1.000,0

DÖRT YILDIZ DEMİR ÇELİK 699.251 2.004.000 0,35 167 1.000,0

DURMAZLAR MAKİNA 13.516.569 9.012.000 1,50 751 1.000,0

EFESAN DEMİR 1.401.865 1.140.000 1,23 95 1.000,0

EGE ÇELİK 45.282.343 8.868.000 5,11 739 1.000,0

EGE PROFİL 18.448.837 4.836.000 3,81 403 1.000,0

EKİNCİLER DEMİR 15.781.255 10.584.000 1,49 882 1.000,0
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ELBA BASINÇLI DÖKÜM 9.700.390 4.104.000 2,36 342 1.000,0

ER-BAKIR 17.751.047 5.640.000 3,15 470 1.000,0

ERBOSAN 9.629.627 4.968.000 1,94 414 1.000,0

ERCİYAS 7.489.960 2.856.000 2,62 238 1.000,0

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK 784.931.318 89.532.000 8,77 7.461 1.000,0

ERKUNT SANAYİ 11.831.439 13.464.000 0,88 1.122 1.000,0

ERTAŞ METAL 5.993.521 1.212.000 4,95 101 1.000,0

FEDERAL-MOGUL 54.997.749 16.116.000 3,41 1.343 1.000,0

FENİŞ ALÜMİNYUM 5.178.976 5.196.000 1,00 433 1.000,0

FORD OTOMOTİV 600.037.391 106.380.000 5,64 8.865 1.000,0

GENPOWER JENERATÖR 5.196.747 1.332.000 3,90 111 1.000,0

GÖKTAŞ YASSI 1.033.435 1.584.000 0,65 132 1.000,0

HAS ÇELİK VE HALAT 11.169.440 4.680.000 2,39 390 1.000,0

HAVELSAN 2.825.832 13.944.000 0,20 1.162 1.000,0

HEMA ENDÜSTRİ 12.475.910 24.324.000 0,51 2.027 1.000,0

HEMA TRW 1.901.345 2.196.000 0,87 183 1.000,0

HES HACILAR 10.074.472 9.336.000 1,08 778 1.000,0

HİDROMEK-HİDROLİK 50.119.557 9.984.000 5,02 832 1.000,0

HONDA TÜRKİYE 75.208.661 13.464.000 5,59 1.122 1.000,0

İÇDAŞ 191.873.430 37.536.000 5,11 3.128 1.000,0

İLHANLAR HADDECİLİK 79.873 1.272.000 0,06 106 1.000,0

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 249.046.000 73.848.000 3,37 6.154 1.000,0

İZMİR DEMİR ÇELİK 47.825.839 8.880.000 5,39 740 1.000,0

JANTSA 23.053.177 8.604.000 2,68 717 1.000,0

KALE KİLİT 17.763.313 22.068.000 0,80 1.839 1.000,0

KAPTAN DEMİR ÇELİK 41.152.864 10.224.000 4,03 852 1.000,0

KARDEMİR HADDECİLİK 3.434.994 3.000.000 1,14 250 1.000,0

KARDEMİR 109.688.474 39.588.000 2,77 3.299 1.000,0

KOCAER HADDECİLİK 13.417.566 5.472.000 2,45 456 1.000,0

KOÇ HADDECİLİK 4.303.340 3.096.000 1,39 258 1.000,0

KONVEYÖR 502.334 10.788.000 0,05 899 1.000,0

KROMAN ÇELİK 45.340.815 11.016.000 4,12 918 1.000,0

KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM 3.577.256 6.924.000 0,52 577 1.000,0

KÜRÜM DEMİR 6.914.454 2.820.000 2,45 235 1.000,0

MAJOR SKT 5.441.338 5.928.000 0,92 494 1.000,0

MERCEDES-BENZ TÜRK 207.110.771 52.896.000 3,92 4.408 1.000,0

MERKEZ ÇELİK 40.612.332 31.764.000 1,28 2.647 1.000,0

MMZ ONUR BORU 3.842.129 3.876.000 0,99 323 1.000,0

NOKSEL ÇELİK BORU 75.340.643 8.304.000 9,07 692 1.000,0

NURSAN ÇELİK 4.854.870 2.196.000 2,21 183 1.000,0

NURSAN METALURJİ 10.752.662 6.432.000 1,67 536 1.000,0

ORTADOĞU RULMAN 17.788.391 18.372.000 0,97 1.531 1.000,0

OTOKAR 42.238.414 12.912.000 3,27 1.076 1.000,0

OYAK-RENAULT 177.202.917 71.076.000 2,49 5.923 1.000,0

ÖZER METAL 14.405.039 1.572.000 9,16 131 1.000,0

ÖZKAN DEMİR ÇELİK 35.447.177 6.600.000 5,37 550 1.000,0

PAMUKKALE KABLO 7.351.259 1.740.000 4,22 145 1.000,0

PAYMETAL 846.850 1.668.000 0,51 139 1.000,0

SAMSUN MAKİNA 48.050.426 5.352.000 8,98 446 1.000,0
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SARAY DÖKÜM 29.797.850 4.056.000 7,35 338 1.000,0

SARBAK METAL 3.113.821 2.100.000 1,48 175 1.000,0

SARITAŞ ÇELİK 36.803.915 552.000 66,67 46 1.000,0

SARKUYSAN 28.126.688 8.004.000 3,51 667 1.000,0

SCHNEİDER ELEKTRİK 30.436.086 7.932.000 3,84 661 1.000,0

SE OTOMOTİV 2.569.470 12.816.000 0,20 1.068 1.000,0

SIEMENS 135.231.188 31.356.000 4,31 2.613 1.000,0

SİDEMİR SİVAS DEMİR ÇELİK 4.455.792 6.660.000 0,67 555 1.000,0

STANDARD PROFİL 7.478.653 17.016.000 0,44 1.418 1.000,0

SUBOR BORU 10.230.628 2.568.000 3,98 214 1.000,0

TATMAK MAKİNA 13.649.202 1.968.000 6,94 164 1.000,0

TEKNİK ALÜMİNYUM 10.446.824 1.416.000 7,38 118 1.000,0

TOFAŞ 107.458.477 75.228.000 1,43 6.269 1.000,0

TRAKYA DÖKÜM 16.938.212 8.220.000 2,06 685 1.000,0

TUSAŞ MOTOR 26.106.988 10.284.000 2,54 857 1.000,0

TÜLOMSAŞ 1.377.942 20.988.000 0,07 1.749 1.000,0

TÜMKA KABLO 4.211.283 1.800.000 2,34 150 1.000,0

TÜRK PRYSMİAN KABLO 16.980.670 5.124.000 3,31 427 1.000,0

TÜRK TRAKTÖR 118.464.984 12.744.000 9,30 1.062 1.000,0

ÜMRAN ÇELİK BORU 26.407.208 7.308.000 3,61 609 1.000,0

VATAN KABLO 3.423.205 1.560.000 2,19 130 1.000,0

VESTEL BEYAZ EŞYA 70.540.017 35.916.000 1,96 2.993 1.000,0

VESTEL DİJİTAL ÜRETİM 5.360.986 16.560.000 0,32 1.380 1.000,0

VESTEL ELEKTRONİK 80.905.131 56.388.000 1,43 4.699 1.000,0

VİKO ELEKTRİK 16.606.363 7.080.000 2,35 590 1.000,0

YAZAKİ OTOMOTİV 2.241.438 35.700.000 0,06 2.975 1.000,0

YAZICI DEMİR ÇELİK 79.475.918 20.136.000 3,95 1.678 1.000,0

YEŞİLYURT DEMİR ÇEKME 25.076.579 5.460.000 4,59 455 1.000,0

YÜCEL BORU 40.125.103 6.852.000 5,86 571 1.000,0

Toplam 5.309.507.540 1.802.640.000 2,95 150220 1.000,0

MESS Üyeleri Toplam 2.531.561.073 910.596.000 2,78 75883
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