
ÜCRETLER VE BiLGi iŞLEM CALTŞANLARI -

Kuvvet LORDOGLU • 

Bilindiği gibi ücret çalışanın emeği karşılığı olarak ödenen bedel
dir . . C(lğlar boyunca insan emeğinin alınıp satılması ücret düzeyini be
lirleyici bir rol oynamıştır. Emeğin değerlendirilmesinde farklı görüşler 
bulunmasına rağmen 1 ücret çalışanın ürett iği değere göre ve emeği 
karşılığı aldığı pay olmakta devam etmektedir. 

Biz bu C'alışmamızda ücret sistemlerini ve emeğin değerlendiril
mesine ilişkin görüşleri veri olarak aldık. Buradan hareket ederek be
lirli bir meslek grubu çalışanlarının ücretini farklı kıyaslamalario de-
ğerlendirmeyi amaçladık . · • 

Ülkemizde ilk bilg isayarın kullanımı 1960 yı llarına ras lômaktadır. 
Bu nedenle bilgi işleme ilişkin ilk calışmalarda aynı yılla rda yapılmıştır. 
Son yirmi yıllık dönem içersinde bilgi i şlem merkezlerin in ve calışanla
rının sayısı hızlı biçimde artmıştır. Yıllara göre ve sadece bilgisaym 
sayısındaki artış bile bu gelişmeyi net biçimde acıklamaktadır. (Bkn. 
Tablo 1) 

Gerek artan sayıda bilgisayar kullanımı gerekse yeni bilgi işlem 
sistemleri-nin kurulması büyük ölçüde yoğun teknik işgücüne . gereksini
mi doğurmaktadır. Yetiş miş bilgi Işlem elemanı açığ ı ül.~emizde olduğu 
gibi batı ülkelerinde de dar boğazlar yaratmaktadır. üzeilikle bilgisa
yar kulla nımının giderek yaygınlaşması karşısında bu konuda çalışacak 
yeterli düzeyde eleman bulunmayışı ücretiere calışanlar lehine yansı
maktadır. 

• As. Bursa tmıversitesi, İktisadi ve Sosyal Billmler FakülteSI. 

ı Markslz:m eme~ herhangi mal gibı alışverişe konu olmasını şiddetle r eddeder. Ucret 

düzeyinln kaldırılması görüşünü savunur. Zira Insan eme~lnln · bir mal gibi ticarete 

konu olması zaman Içerisinde ücretın düşmesini ve eme{rin yoksullaşmasını getirir. 

(K. MARX, cttcret F iyat ve KAr,• Çev. : S . Belli, Ankar a 1975). 
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YILLAR 

1960 
.1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1975 
1976 
1979 
1980 

TABLO: 1 

BiLGiSAVAR SAYISI 

1 
14 
21 

. 28 
43 
53 
fil 
78 
82 

111 
.122 
238 
290 

öte yandan batı ülkelerinde de bilgi i şlem oalışanlarının aldıkları 
ücret genel ücret ortalamasının üstündedir. Örneğin Fransa'da bir prog
romeının 1980 yılı icin aldığı ottalamo yıllık brüt ücret tutarı 14.200 $ya da 
71'.000 FF. dır.Diğer bir deyimle programcı ücretleri yıllık asgari ücretin 
iki katını · aşmaktadır . 

. Ülkemizdeki. ücretiere ait sağlıklı is~atistikler bulunmamaktadır. 
au acıdan bilgi işlem ve çalışanlarına ilişki n kıyaslamavı yıllara göre ya
pamamoktayız. Bununla beraber SSK'ya ait kaynaklardan ü·cretlerin sön 
on yıl icersinde seyrini görebilmekteyiz. Ancok burada Istatistiklere 
veri olan rokamların SSK kurumunca saptanan alt ve üst limitler Qldu
ğuna dikkati çekmeliyiz. Bununla birlikte son on yıllık ücretierin geli
şimini göstermesi acısından yarorlı olmaktadır. 

Tablodan görüldüğü gibi SSK tarafından saptanan ücret sınırları 
içinde bile ortalama ücret seviyesi 1971'e oranla ·1981'de %506 artış 
göstermiştir. Kuşkusuz ücretierin fiili seviyesi Tablo ll'de belirtilen rak
karnların üzerindedir. Bununla beraber, SSK ıistatistikleri genel ücret 
düzeyi~i daha alt noktalardan, fakat paralel olarak izlemektedir. 

J A B'L O: ll 

Aylık Aylık Aylık 1971 = 100 
Yıllar Alt taban Üst taban Ortalama index 
1971 540.- 4.950.- 2.745.- 100 
1975 1.200,- 6.000,- 3.600,- 131 
1976 1800,- 6.000,- 3.900,- 142 
1977 1800,- 8.400,- 5.100,- 185 
1978 3300,- 8.400,- 5.850,- 213 
1979 3300,- 11 .040,- 7.170,- 261 
1980 5400,- ·12.000.- 8.700.- 316 
1981 9750,- -20.250,- 15.000.- 606 

MESS tarafından gerçekleştirilen ücret araştırma sonucu, çıkan Cfe. 
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ğerler SSK istatistiklerinin üzerindedir: 2 

TABLO:III 

Yıllar 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

(Aylık) Ort. Ücretler (TL.) · 
3.244,-
6.184,-
8:570,-

10.968,-
18.019;-
25.824,-

),1974 = 100 
index 

100 
190 
264 
338 
555 
796 

Bulunan değerler SSK istatistiklerinin % 133 üzerindedir. Gerçi ya
pı lan araştırma Madeni Eşya Sanayicileri Sendikasına bağlı 181 üye iş
letmeden alman bilgilerle derlenmiştir. Bu nedenle sonucların belirli bir 
tolerans içinde incelenmesinde yarar bulunmaktadır. 

Bilgi işlem ve ilgili yan faa liyetlerini calışma alanı olarak kabul eden
lerin aldıkları ücretler bir anket araştırması sonucu ortaya konulmuştur. 3 

Ancak elimizde önceki yıllara ait bilgi. işlem ücret istatistiklerinin bu lun
mayışı yapılan kıyaslamaları sını rlı tutmaktadır. 

Bilgi işlem alanında calışanlor birbirlerinden farklı görevlere sa
hiptirler. Buna rağmen kesin iş tarifleri de yapılmış değildir. _özellikle 

• ülkemizde bilgi i şl~m alanında çalışcintar Delgi işletmeni sistem işletmeni 
ve programcı şeklinde üçlü bir gruplamada toplanmaktadır. Görevlerin 
tom kesin olarak ayrılmadığ ı hallerde verimli bir çalışmanın da mümkün 

- olamayacağı açıktır. Biz bu acıdan değerlendirmemizde batı örneklerini 
de gözönüne alarak bilgi işlem çalışanları nı yedi farklı grupta topladık. 
öte yandan küçük bllgisayarlardan, büyük ve orta iril ikte bilgisayartoro 
gecerken görev ve iş tariflerine göre çalışanların farklı işlevlere sahip 
olduklarını görüyoruz. Bu acıdan Batı ülketerindeki değerlendirmeler 
gerek ücret, gerekse çalışanın formasyon u_ açısından orta boy sistem 
kullanıcıları büyük boy sistem kullanıcıları olmak üzere ikil·i bir ayırımc 
tabi tutulmaktadır . 

. Anket sonuçlarına göre grupladığımız bilgi Işlem çalışanlarının görev 
tanımlgrı ve ald ı kları ücret d_9ğılımı şu şekilded ir: 

Unvan : BiLGi iŞLEM YÖNETiCCISi. 

Görev Tanımı : Bilgi işlem Bölümünde çalışanlarının üst düzeyde ae
netimi, iş organizaslarının yapılması, diğer bölüm
ler ilişkilerin sağlanması ve Merkeze gelen Işlerin 
dağılımı ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 

Örneı< alınan l<uruluş sayısına göre SIM yöneticilerinin en fazla al-

2 MESS, 1979 İşgücü Mallyetı ~e Çalışma İstatlstıklert, 1980, MESS Yayın No. : 87 s. 15. 

3 Temmuz- A~stos 198l'de' tum bilgi Işlem · merkezlerinin % 53'ünde u ygulanan anket 
sonucu (138 kuruluş) ücretiere 1llşkl.n cevaplar bu çalışınada kaynak olarak kullanılmıştır. 
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. 
dıkları ücret 4 1.000 bin TL. ile 1.250 bin TL. arasında , değişmek
tedir. Aşağıdaki dağı lımın ağırlıklı ortalaması 1.005·567 TL.'dlr. BiM 
yöneticilerinin % 73'ü merkezi tek başına yönetmektedir. 

TABLO: IV 
ücret Dağılımı Sayı % 

(Bin TL.) 
100 - 200 3 
200-300 1 
300-400 7 
400-500 6 
500 - 600 13 
600-700 3 
700-800 \ 5 
800-900 6 
900-1000 7 
1.000-1 .250 26 
1.250-j .500 7 
1.500 - j .750 9 
1.750- 2.000 9 
2.000 + 3 
Yanıt yok 33 
Yon ıtlarna oranı ~ 

2.2 
0.7 . 
5.1. 
4.4 
9.5 
2.2 
3.6 
4.3 
5.1 
5.1 

19.0 
6.6 
6.6 
2.2 

23.2 
76.0 

Tablo IV ile belirlenen ücret dağılımını grafik yardımıyla aşağ,ıda.ki 
biç imde değiş.tiğj izlenmektedir. 

lııct c Sayuı GRAFlK I 

83 
aı 

2~ 

.27 
25 

:ı' 
2l 
19 
17 

15 
ıs 

ll 

9 

7 
5 

~ 

100 200 300 400 500 . 600 700 - 800 900 1000 1250 1500 .) 750 
Yıllık 

ücret ler 

· (BİN TL.) 
• 4 'Ocret olara k ele alınan meblM blr yıl içerisinde elde edilen tiiİn gellrlerln b rüt olarak 

ifade ecUlmesidlr. 
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Unvan : SISTEM T ASARIMCI ve SiSTEM ANALiST. 

Görev Tanımı : Bilgi ststemini kuracak ekipte oalışarak, uygulama 
ve tasarımı gerçekleştirir. Birlikte çalıştığı program

. cıları yapılacak- işlere göre sevk ve idare eder. Uy
gulamanın teknik açıdan başarısını sağlamada so-
rumludur. -

Formumuzu cevaplayan 138 işletmenin ancak 50'sinden (% 36) sis
tem tosarımcı ücretleri ile ilgili yanıt alınabilmiştir. Şu halde 'ianıtla
mayan 87 işletme a --Sistem tasanincı bulunmarnokta ya da b- Sistem 
tasarıincıya ilişkin ücretler açıklanmamıştır.- Diğer sorulara verilen ya
nıtlarla ilişkili olarak genellikle sistem tasarımcı kodresunun boş olduğu
nu izlemekteyiz. Bu görev çoğu kez bilgi işlem yönetisi tarafından icra 
edilmektedir· BiM sistem ·tasarımcıl-arının aldıkları ücret 800 bin 
He 900 bin TL. arasında değişmektedir. Yanıtlayan-işletmelerin % 56'
sında, bir sistem tasarımcı görev yapmaktadır. Alınan ücretin işletmelere 
göre oğırlıklı ortalaması 767.500 TL'dir. 

TA BL O :,V 

ücret DoğılımJ 
(Bin TL.) Sayı % 

200-300 4 2.9 
300-400 6 4.4 
400 - 500 3 2.2 
500-600 5 3.6 
600-700 4 2.9 
700-800 7 5.1 
800-900 9 6.6 
900-1.000 4 2.9 
1.000-1.250 4 2.9 
1.250-1.500 3 2.2 
1.500-1.750 2 .1.5 

_Yanıt yok 87 63.5 
· Toplam 138 100.0 

_ Yanıtlama Oranı 36.0 

Unvan: SiSTEM PROGRAMCISI. -

Görev Tanımı : Bilgisayar işletimine ve kullanılmasına illşkin farkiı 
teknikleri kullonıeıların yararlanacağı biçimde dü
zenler. Çıkış _.oedeni bilgisayar olan ve işletime yö
nelik sorunların çözülmesini sağlar. 

Görev tanımından anlaşıldığı · 'gibi sistem programcısı. bilgisayara 
ilişkin -sorunların çözümünde yararlanılan teknik bir elemandır. Ülkemiz-

/ de kullanrkln bilgisayarların çoğunluğu salt ana be.Uek kapa.sitelerini 
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göre küçük ve orta irilikte bilg,isayarlardır. Oysa sistem programcısına 
büyük sistemlerde gereksinim duyulmaktadır. Yapılan anket sonuçları 
bu savımızı doğrulamakt<lffi'r. Gerçekten 128 K byte bellek kapasitesinin 
üzerindeki bilgisayarlar sayısı ile, sistem programcısı bulunan işletme sa. 
yısı hemen hemen aynıdır. Yanıt allnan işletmelerin % 66'sının da 1 sis
tem programcısı bulunmaktadır. Sistem programcıların ın aldıkları ücret 
BlM merkezindeki sistem -analist ya da tasarımcıya göre daha düşük 
bir düzeyde oluşmaktadır. En fazla tekrarlanan ücret dağılımı, _işletme 
sayısına göre 300- 600 bln TL. arasındadır. Alınan ücretin ağırlık orta
laması 683.720 TL. dır. 

-- TA BL O :VI 

ücret Dağılımı 
(Bin TL.) Say~ % 

200-300 .] 0.7 
300-400 7 5.1 
400-500 5 3.6 
500-600 7 5.1 
600 -700 6 4.4 
700-800 .... 2 1.5 
800 -900 5 3.6 
900-1.000 6 4.4 
1.000-1.250 1 0.7 
1 250-1.500 3 2.2 
Yanıt y~k 95 67.9 
Toplam 138 100.0 
Yanıtlama oranı :· 31 .1 

Unvan : UYGULAMA PROGRAMCISI. 
' Görev Tanımı : Tasarımı gerçekleştiren, işlerin, akış diyagramlarına 

göre ve belirli programlama dillerinden birinden 
yazımını gerçekleştirmek. Kodlanması tamamlanan 
programların derlern.,e ve tesıt: aşamalarının tamam
lanması ile «çalışır» hale getirilmesi, işletim düzeni ile 
programların uyumlu biçim'de çalışmasının sağlan
ması . 

Bilgi işlem merkezlerinde işletim grubu dışında, sayısal otarak en 
fazla programcılar bulunmaktadır. Bilgisayarın niteliğine bağlı olarak 
hemen · her bilgi işlem merkez·inde, programcı ol-arak çalışanla ra rastlan
ma ktadır. 

Programcı bulunan merkezlerde genell ikle programcı olarak çalı· 
şan sayısı 1 - 3 ki şi arasındadı r. (% 44) Tablo VII işletmelere göre . 
progran:cı sayısındaki dağ ılımı göstermektedir. · 
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TA BL O: VII 

Programcı Sayısı Örnek işletme % -1 23 16 
2 21 15 
3 19 13.9 
4 7 5.1 
'5 .1 0.7 
6 8 5.8 
7 3 2.2 
8 -~ - ." 2 1.5 

10 ve Yukar·ı 8 5.8 
Yanıt- yok 45 32.8 
Toplam 138 100.0 
Yamtlama Oranı : 67.3 

Bilgi işlem Merkezlerinde programcı statüsü ile calışan ların "aldık
ları ücretin dağılımı da diğer colışanlara göre farklılıklar göstermektedir. 
En yüksek dağılım · 500 - 600 bin TL yı llık ücret alanlar grubunda izlen
mektedır. Bu grubu to kip eden sırada 600 - 700 bin TL. ücret alanlar 
gelmektedir. Ücretiere ilişkin yanıtlar 73 işyerinden sağlanmıştır. Tab
lo VIII'de izlenebileceği gibi programcı yıllik ücretlerinin % 33'ü yani 
1 / 3'ü 500 ile 700 bin TL. arasında değişmektedir. Alınan ücreti n ağ ırlı-
lık ortalaması 542.708 TL. · 

TA BL O: VIII 

Ücret Dağılımı 
(Bin TL.) Sayı % 

100 .-200 j 0.7 
200 - 300 8 5.8 
300-400 11 8 
400-500 - 5 3.6 
500-600 17 12.4 
600 - 700 10 7.3 
700-800 9 6.6 
800-900 5 3.6 
900-1 .000 3 2.2 
1.000-1 .250 1 0.7 
1 .250-1.500 2 1.5 
Yanıt yok 65 46 

tr oplam 138 .:ıoo .o 
Yanıtlama Oranı : 52.0 
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Unvan: BiLGiSAVAR iŞLETMENi. 

Görev Taı:ıımı : işlerin gerçekleşmesi için bilgisayarın giriş ve çıkış 
organlarını hazırlamak, Bilgisayarın yqnetilmesini ve 
alınacak mesajların cevaplandırılmasını sağlar. 

işletim grubunda genellikle sistem işletmeni, delgi işletmeni ve işle-
ıtim şefi bulunmaktadır. Farklı işlevleri bulunan işletim grubu calışa_~ la
rının kuşkusuz oldıkiarı ücret birbirlerine göre d~ğ işmektedi r· Ulke 

_ mizdeki bilgisayarların niteliğine bağlı olarak, Bilgi Işlem Merkezlerinde 
işletmen olarak calışanların % 60'ı 1 - 2 kişi arasında değişmektedLr. Al
dıkları ücrete göre dağılım, en fazla 400-700 bin TL. arasındadır. Uoret
lere ilişkin soruları işletmen icin yanıtlayan 105 işletme örnek olarak 
değerlendirilmiş tüm bilg i işlem merkezlerine göre yanıtimaa oranı 
% 76 olmuştur. işletmelerin ardıkları ücretin ağırlıklı orta laması da en 
cok rastlanan grup içeride bu lunmuştur. Buna göre ağırlıklı ortalama 
502.857 TL.'d ı r. Bilgi iş lem Merkezlerindeki işletmenierin aldıkları ücre
tin merkeziere göre· dağılımı aşağıdadır. 

TABLO: IX 
Ankete 

. 
Ücret Dağılımı Sayı % Katılanlara Göre 

(Bin Tl) %. -100-200 5 ' 3.6 4.7 
200.300 H 10.1 13.1 
300.400 15 10.9 14 
400-500 22 15.9 20 
500-600 13 9.4 12 
600-700 22 .15.9 20 
700-800 6 4.3 5.6 
800-900 5 3.6 4.7 
900-1 .000 1 .0.7 0.9 
1.000- 1.250 2 1.4 1.9 
Yanıt yok 33 22.5 
Toplam 138 100.0 100.0 

Unvan : DELGi iŞLETMENi. 

Görev Tanımı : Sayısal ya da alfabetik verileri bir düzen içerisinde 
beiirli bir ortama kaydını yapmak, yapılan kayıtla
rın kontrolunu sağlamak. Mümkün olan en hatasız 
biçimde verileri b:Jgisayara hazırlar. 

Delgi i şletmeni 9tarak işletmelerde cal!şani'Orın sayısal dağılımı 
(anket son~_clarına gore) 1 ile 10 kişi arasında değiştiği görülmektedir. 
~anımıza gore bu durum bilgi işlem merkezlerinin genellikle küçük bi
rımlerden oluştuğunun kanıtıdır. 

' 
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TABLO:X 

Delgi işletmeni Soya % 
1 - 3 Kişi 49 35 
4-10 )) 37 26 

.11 - 20 )) 14 10 
21-40 )) 5 3 
41-60 )) 4 2 
61-100 )) 3 2 
D. Işletmeni yok • 26 19 
Toplam 138 100 

Ülkemizdeki delgi işletmeni olarak çalışanların ücretleri diğer bilgi 
işlem çalışanlarına ·oranla düşüktür. Yıllık ücret dağılımiarına baktığ ı
mız zaman delgi işletmelerin in % 45'i 100 - 5ÖO bin TL. arasında bir üc
ret gelirine sahip oldukları görülmektedir. Bununla beraber delgi işlet
menlerinin aldıkları ücreti belirleyen farklı değişken ier bulunmaktadı r. 
Meslekte geçirdikleri deney yo. da çalışma yılı, sahip oldukları delgi 
kayıt hızı , hata yapma oranları, ca l ışılan kuruluşun kamu ya da özel ke
simde olması , alman ücreti belirleyen başlıca etkenler olmaktadır. Öte 
yandan delgi işletmen i olarak calışan elemanların büyük çoğun: uğunun 
kadın olması, ücreti olumsuz yönde etkileyen bir faktör olmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre en fazla tekrar eden ücret grubu 200-
300 bin TL. arasında dağılmaktadır. Takip eden sırada ise 500 - 600 bin 
TL yıllık ücret alanlar çoğunluktadır. 

T AB L O Xl 

Ücret Dağılımı 
(Bin TL.) Sayı % 

.100-200 10 7.3 
200-300 21 j5.0 
300-400 .17 12.4 
400-500 17 .12.4 
500 - 600 19 '14.0 
600-700 12 8.8 
700-800 . 1 0.7 
800-900 1 0.7 
2000 + 1 0.7 
Yanıt yok 39 28.2 
Toplam 138 jOO.O 
Yemrtlama Oranı 71 .7 

Işletme sayılarına göre delgi i şletmeni olarak çalışanların aldıkları 
ücretln ağırlıklı ortalaması bu kesimde calışanlarm ücretleri hakkında 

• Delgt Işletmeni bulunmayan tşletıneıertn bir kısmı uç (terminal) lle bilgisayarla ha
berleşmekte ve veri llet1şlmln1 sa#lamaktadır. Bu açıdan dış kullanıcılar verllerin kaY
dını gerçekleştırseler bile, klasik anla.ındıı. delgt Işletmeni olarak de#erlendlrm emekteytz 
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aydınlotıcı bilgi vermektedir· Buna göre ağırlı kl ı ortalama 1981 yılı iceri
sinde 426.262 TL. olarak gerçekleşmektedir. 1978 yılı içerisinde yapılan 
bir ücret araştırmasına göre ise delgi işletmeni olarak çalışanların al
dıkları ücretin ağırlılık ortalaması 165.744 TL.'dır.5, 

lzlendiği gibi delgi işletmeni aylık ücretleri SSK ta rafından saptanan . -
ücretierin de bir hayli üzerindedir. Ancak 1978'den 1981'e geçen üc yıllık 
süre içerisindeki ücretlerde ortaya çı kan artış delgi işletmeni olarak ca
lışanların aleyhine gerçekleşmiştir. Aylık ücret miktarının yüksekliği 
üç yıl içerisindeki ücretlerdeki artış oranını bir ölçüde gözden kacırmak
tadı r. 

TABLO:XII 

TL. Cinsinden 
SSK'ya göre 
Or. Aylık Ücret : 
Delgi işletmeni 
Ort. Aylık ücret : 

19 78 
Min 
3.300 

4.000 

Max 
8.400 

14.800 

Unvan : KAYIT KABUL ELEMANI. 

_19 81 
Min 

9.750 

13.888 

Max 
20.250 

30.555 

Artış 

% 
156 
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Göre_v Tanımı : Bilg.i işlem Merkezine yapılmak üzere gelen işleri 
niteliğine göre dağıımırtı gerçekleştirmek· Bilg isayar 
tarafından işlem gördükten sonra çıkan işleri, denet
layerek hatasız biçimde ilgililerin eline geçmesini 
sağlar. 

Araştırma sonuç larına göre kayıt kabul elemanı bulunan ya da üc
retleri ile ilgili yan ıt veren işletme ler azınlıktadı r. 138 Bilgi işlem Merke
zin in ancak 43'ünden yanıt alınmıştır (% 31). Buna göre ücret dağılımı da 
bu küçük örnek grubu ·kapsayacak biçimde ort<ıya çıkmaktadır. En fazla 
sayıda tekrar eden ücret dilimi 500- 600 bin TL. arasında olmaktadı_r. 
(% 34) işletmelere göre ağırlık ortalama 463.953 TL. olarak gerçekleş
mektedir. 

TABlO : XIII 

Ücret Dağılımı 
(Bin TL.) Sayı % 

100-200 2 j.5 
200-300 1.. 8 5.8 
300-400 8 ; 5.8 
400-500 ' 3 2,2 
500-600 15 10.9 
600- 700 2 1.5 
700-800 3 2.2 
800- 900 2 1.5 
Yanıt yok 94 68 

Toplam 138 100.0 
• Yanıtlama Oranı : 31 .8 

5 MES9 , eVeret Etüdü - lll78•, İstanbul, 1979, s . ; 138. 
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Bur:çıya kadar acıklamalarımızda bilgi işlem calışanlarının y_ıllıl< ücret 
dağılımlarını ele aldık. Yedi farklı iş ronımına göre calışanların aldıkları 
ücretler. işletme s_ayısına göre ağır lıklı biçimde ortaya konmuştur. 

Bilgi işlem Çalışanı 
Yönetici 

ı Sistem 'tasarımcı 
Sistem programcı 
Uygulama Programcısı 
Sistem işletmen i 
Delgl ıişletmen i 
Kayıt Kabul El. 

Ağırlıklı Ort. (TL) 
1.005.567,:---! 
767.500,-
683.720.-
542.708,-
502.857,-
426.262,-
463.953.-

Kuşkusuz ele alınan örnek sayısı ağırlıklı orta lamanın belirlenmesinde 
etken olmaktadır. Özellikle ücretlerle ilgili araştırmalarda yanıt verme 
oranı düşüktür. Bu acıdan elde edilen sonuclar değerlendirilmesi ihtiyatlı 
davranılmalıdır. Bununla beraber bilg; işlem kesiminde calışanların üc
retleri elde edilen sonuclardan büyük sapmalarda göstermektedir. 

Genellikle acıklamalarımızda ücretler ve bilgi işlem . çalışmalarını 
!ürkiye acısından ele aldık . Ancak konuya diğ~r bir bakış acısı Bilgi 
Işlem çalışanları ücretlerini Batı koynaklarına göre kıyaslamakla ortaya 
çıkacaktır. Kuşkusuz salt ücretleri kıyaslamak ve sonuclarını yorumla
mak ile doğru değerlendirmelere varmak oldukca güçtür. Zira çalışanın 
bulunduğu ülkedeki f iyat ve ücret dengeleri kıyaslama yapılan ülkeye 
göre farklı sonuclar verecekti r. Bu acıdan her iki ülkenin genel f iyat dü
zeyi kıyaslamalarda gözönünde tutulmalıdır. , 

Fransız bilgi işlem calışanlarının 1980 yılı içerisindeki ücret ortala
ması aşağıdaki tabloda görülmektedir. 6 

TABLO:XV 

.Yıllık Ücret 
BiM Çalışanı (F. F. Cinsinden) 
Yönetici 
Sistem lasarımcı 
Sistem Programcı 
Uygulama Programcısı 
Sistem Işletmeni . 
Delgi işletmeni 
Ortalama. 

.187.000 
116.000 
78.000 
7j .OOO 
58.000 
46.000 
92.000 

6 Temps Reel, dnfonna.ticlens en Rı!ve2: p1us•, no. 23, Kasım 1981, ORIYIS, s . : 56. 
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Bilgi ,işlem calışanlarının aldıkları ücret 1980 yılı içerisindeki as
gari ücretin ortalama üç katından fazladır. 7 Fiyat artış oranı ise 1980 yılı 
icin % 13.6 olmuştur. 8 Fiyat artışlarının genel seyrinden bilgi işlem ca
lışanlarının aldıkları ücretin bu artışın üzerinde olduğunu görı:nekteyiz. 

9174 yılı ~s_as alındığında ücretlerdeki artış yüzdesinin en fazla işletmen ve 
delgi işletmeni lehine bir gelişme göstermektedir. 

Bilgi işlem calışanlarinın Türkiye'de elde et1ikleri yıllık brüt ücret ise 
göreli olarak yüksektir. Bilgi işlem kesiminde calışanlqr için ortalama 
yıllık ücret, asgrai ücretin beş katından daha fazladır. Öte yandan f!
yatların arıtış oranı 1980 yılı içenisinde resmi kaynaklara göre % 100' 
ün · üzerinde olmuştur. Bu açıdan bilgi işlem çalışanlarının aldıkları ücre
ti n yüksekliği gercek ücretiere y<Jnsımamaktadır. 

TA BL O: XVI 

1963 : 100 
Yıllar Index' 
1971, 168 

1972 199 

1973 240 

1974 311 

.1975 343 

1976 396 

1977 492 

1978 750 

-1979 1230 

Fransa'da fiyatlar genel düzeyinin gösterdiği artış oranı , ülkemize 
göre oldukca düşüktür· (Bak. Tablo XVII) . Ayrıca Bilgi işlem calışanla
rının kazandıkları ücret Türkiye'ye göre en az iki bucuk katı fazla ger
çekleşmektedir. Bu durum Türkiye'de bilgi işlem kesiminde calışanlarının 
gercek ücretlerinin Fransız meslekdaşlarının bir hayli altında olduğunu 

göstermektedir. 

7 Fransa'daki asgari ücret {SMIC) 1980 yılı aylık 2600 F . F. ol~a.k. deterlend1rtlmtşttr. 

8 Tüketlcl Flyatl a.r 1ndeksl 295 mal e sas alınarak ve 1974: 100 'kabul edilerek INSEE ta
rafından hesa.planmış,tır . 

..._ 9 Toptan Eşya. F ı.vatıa.n İndeksl lçln 95 m a.l esas alınmıştır . 
Tlca.ret BakanbAl Konjonktür yayın müdürlü!!ü. 
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TA BL O: XVII 
1974: 100 ..:. 

Yıllar Index 10 1974 : 100 
1975 113 

1976 127 

1977 139 

1978 152 

1979 166 
, 1980 184 

SO NUC: 

Bu kısa çalışma, ücretleri belirli bir kesim için ele alıp değerlendir
mektedir. Bu ·nedenle ülkenin genel ücret politikası ya da ücret sistem. 
· ıeri veri kabul edilmiştir. 

1. Ülkemizde ·bilgi işlem kesiminde çalışanların aldığı ücret orta:a
ma ücret düzeyinin üzerindedir. Yetişmiş eleman azlığı ve teknik bir ni
telik taşıyan işlerin , genel ortalamanın üzerinde ücret alabilmesi yük
sek ücreti açıklayıcı eıtkenlerdir. 

öte yandan gelişmiş Batı ülkelerinde de fa rklı etkenlerle ücret dü· 
zeyi ortalamanın üzerinde seyretmektedir. Bun'unla beraber açıklanan 
tablolardan izlenebileceğ i gibi fiyatların artış oranı görünen bu yüksek
liği oldukça törpülemektedir. 

2! Bilgi Işlem Ke,siminde calışanların ücretleri bul undukları hiye
rarşik yapı uygun ,bir düzende gercekleşmekıtedir. Piremidin en üstünde 
yönetici de alt sıralarda programcı ve işletmen bulunmaktadır . 

Alınan yıllık brüt ücretler geçerli kur üzerinden Fronsız Frank'ına 
çevrildiQinde bu!unan değerler, 1/ 3'1ük aleyhte bir farklılık göstermektedir. 

3. Bilgi işlem kesiminde farklı işlerde çalışonların ücretleri kulla
nılan bilgisayar cinsine göre farklılık göstermemektedir. Ücretin belirlen
mesinde, öncelikle kazanılan deney ve ya9ancı dil bilgisi esas aınmak
tadır. 

4. Eğitim düzeyinin teknik okullardan birine dayanması, ücreti yük
seitici bir eğilim taşımaktadır. Buna rağmen ülkemizde bu alanda çalı
şanların çoğunluğu sosyal bilimiere dayalı bir eğitim görmüştür. 

5. Meslekıi eğitimin esas ·kaynağı iş başında gerçekleştirilen 
eğitim olmaktadı!. Bu 1açıdan Bilgi işlem elemanı yetişmesi ve ücretinin 

10 Toptan Eşya Fiy atlan I ndeksl l çln 295 mal esas alınmıştJr. INSEE - Comptes de la 
Natıon. 
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belirlenmesinde edindiği deney ve uyguladığı projeler önem taşımaktadır. 
Işbaşı eğitimle yetişenler ile bilişim teknik eğitimi görehler arasında üc
ret farklılığı bu alandaki eleman eksikliği azalana kadar sürecektir. 

6. Diğer sabit gelirle C'alışanlar gibi bilgi işlem calışanları da fiyat 
artışlarından etkilenmektedir. Bu acıdan alınan ücretin diğer kesimlere 
göre yüksekliği yanıltıcı olmaktodır. 

7. Bilgisayar kullanımın ı n giderek artması bağlı olarak calışan ke
simlerde bilgi işlem elemaniarına talebi artırmaktadır. Yetişmiş eleman 
ozlığı bu piyasada çalışanların devir hıziarına ücretlerle bi rlikte arttır

maktadır. Bu olgu Bilgi işlem düzeyi yüksek ve bilgisayar kullanımı yay
gın batı toplumlarında bile geçerlidir. 

Ülkemizde yaklaşık yüzbin kişiye bir bilgisayar düşmektedir. Ayr.ı 
oran Fransa için her 100 bin kişiye 47 bilgisayar oiGJrak gerçekleşmek
tedir. 11 

8. Bilgi işlem hizmetlerinin yaygınlaşması ve .bilgisayar kullanımının 
artması bu kesimde calışanların ücretlerini uzun bir süre daha yüksek 
kalmasına neden olacaktır. Ancak yeni teknolojik gelişmelerin uzman 
bilişim elemaniarına olan talebi azaltmağa başl-adığını söyleyebiliriz. Kı

saca bilişim teknik personeli .olarak adlandırdığımız bu kesimde ç-alışan
ların . üc~etleri diğer meslek gruplarına göre bir mikt-ar daha yüksektir. 
Ancak bu yükseklik yapılan iŞ ve fiyatlar genel düzeyi ile kıyaslandığın-
da daha gerçekçi sın ı rlar içinde kaldığ ı görülmektedir. -

ll LUC MOİSNİER, eLe Parc Françe.ls des Ordina.teurs au ·ı er Janvler 1978• @nquete SFW, 
Ol Inforinatlque no. 122, s . 24. ~ ' 
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