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Çıkarken

T ürkiye'nin ideolojik-kültürel yaşamı, uzun süredir 
tek-sesli bir özellik gösteriyor. 12 Eylül 1980 
askeri darbesiyle, emekçi sınıflara ve emekten yana 

olanlara karşı yönlendirilen vahşi, acımasız saldınlann 
yaralan birçok düzeyde olduğu gibi, ideolojik-kültürel 
yaşamda da henüz sanlamadı. Kazanılan kısmi mevzilere 
indirilen darbelerin etkileri hala silinemedi. Dünyayı, emeğin 
bakış açısıyla anlama-anlatma ve dönüştürme çabasına dönük 
girişimler yeterince etkili olamadı.
Toplumsal gerçekliklerle ilgili kamuoyu oluşturmada, 
patronlann TÜSİAD, TOBB, işveren sendikalan gibi örgütleri 
egemen durumda. Hızla lotaryacılık batağına saptanan 
basın-yaym araçlan da bu tek yanlı yayının yansıtıcılığmdan 
kurtulamamış haldeler. Basmda yaşanan tekelleşme eğilimleri, 
sorunu daha da vahim kılıyor.
"Bilgi üretme" ve o çerçevede politikalar oluşturmada 
sermayenin bu kayıtsız-şartsız egemenliğine, sendikalar, 
emekten yana demekler, vakıflar, enstitüler, meslek odalan 
vb. aracılığıyla denge getirmek gerekiyor. 12 Eylül darbesinin 
etkilerinden 12 yılı aşkın bir süreden sonra sıyrılmaya çalışan 
DİSK, yeniden yaşama geçirdiği Araştırma Enstitüsü ile, başta 
çalışma yaşamının olmak üzere tüm toplumsal yaşamın 
gerçekleri üzerine doğm bilgiler üretmeyi ve bunu kamuoyuna 
sunmayı amaçlıyor.

DİSK Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalan çeşitli biçimlerde 
kamuoyuna sunulacak. Kitap, rapor, dosya, broşür gibi 
biçimler içinde sunulacak bu çalışmalar, DİSK-AR isimli bu 
aylık süreli yayınla da takdim edilecek.
DISK-AR'm hedef okum, öncelikle işçi hareketine öncülük 
eden kadrolar: Her düzeyde sendika yöneticileri, işyeri 
temsilcileri. Ancak, bunların yanında DİSK-AR, basın-yaym 
dünyasına, parlamentoya, ülkeyi yöneten siyasi kadrolara, üst 
düzey bürokratik kadrolara da hitap etmeyi hedefliyor.
Görsel kültürün, yazılı kültüre ağır 
basmaya başladığı, yaşamın bir 
gerçeği. O nedenle gerek DİSK-AR'm 
sayfalannda, gerekse genel olarak 
Enstitü'nün yayınlarında, araştırma 
sonuçlannı okuyuculara 
grafik, tablo, çizgi gibi 
görsel öğeler kullanarak 
sunmayı amaçlıyomz.
Dünyayı emekçi kesimin 
bakış açısıyla anlamaya 
ve dönüştürmeye 
dönük bu çabamıza, 
her düzeyde 
katılmanızı bekliyor 
ve”merhaba^^ diyomz.



#

Olkmııus İssizler 
Artıyor!..

Toplumu içten içe kemiren işsizlik hastalığı, her geçen 
gün biraz daha büyürken, sorunun niceliksel 
boyutlarım ortaya koyacak araştırmalardan da uzak 

duruluyor. Devletin ilgili kurumlan, işsizlik ve gelir dağılımı 
sorunlannm boyutlarmı sergileyecek araştırmalan - nedense 
(!)- pek sevmiyorlar. İşsizliğin boyutlanm sergileyebilecek 
tek kaynak DİE'nin Hanehalkı İşgücü Anketleri sonuçlan. Bu 
anketin sonuçlan işsizlik tehlikesinin S.O.S veren boyutlara 
ulaştığını ortaya koyuyor. Yan-işsizlerle beraber 3 milyona 
yaklaşan işsizlerin çoğunluğunu "genç"ler oluşturuyor. 590 
binini kadmlann oluşturduğu işsizlerin yandan çoğu, iş 
deneyimi olmayan genç bir kitle. En az bir yıldır işsiz olanlar 
yine çoğunlukta. İşsizlerin üçte birinin en az ortaokul 
diplomasına sahip olması ise nitelikli işsizliğin dikkat verici 
boyutta olduğunu gösteriyor. İşsizlerin 435 bininin "aile 
reisi" durumunda olması ise, işsizlik felaketinin 
sonuçlanndan o sayıda ailenin zarar gördüğünü ortaya 
koyuyor.

İşte Türkiye'nin İşsizlik Dosyasının Satır Başlan:
■  12 yaşın üstündeki nüfusun 38.5 milyonu bulduğu 
Türkiye'de, çalışmak isteyip de iş bulamayanlanır toplamı 2 
milyona yaklaşıyor. İşsiz nüfus, çalışma ordusunun % 8.5'unu 
oluşturuyor. Bu oran kentsel kesimde %13.4'e çıkıyor.
■  40 saatten az çalışanlar, geliri yetersiz geldiği için sürekli iş 
arayanlar - iğreti işle geçinenler- da "yarı-işsiz" sayılıyorlar. 
Bunlann 1990 anketinde sayılan ise 1 milyon 173 bindi. 
Böylece işsiz ve yan-işsizlerin sayısının 2 milyon 937 bini 
bulduğu görülüyor. Bu, ülke geneli için %14.2 oranında bir 
işsizlik demek.
■  İşsizler içinde hatm sayılır oranda eğitimli ücretli var. 
İşsizlerin yandan biraz fazlası (%54), ilkokul mezunu. 
Okur-yazar olmayanlar %9'la smu*lı. Lise ve dengi okul 
mezunlan toplam işsizlerin %16.7'si tutannda. Buna %3.7'lik 
üniversite mezunu işsizler de eklendiğinde en az lise 
diploması olan işsiz sayısının 361 bini bulduğu görülüyor. Bu 
sayıya ortaokul mezunlan da eklendiğinde, toplam sayı 
işsizlerin üçte birine ulaşıyor.

işsizler ve Eğitimleri
EZİ ilkokul mezunu

Diplomasız Okur-yazar 
CH Ortaokul mezunu
■  Lise m ezunu
GD Üniversite mezunu
■  Okur-yazar değil

%3.7 % 8.6



*  Her 100 işsizden 58'i hayatında ilk kez işe girmek için iş 
anyor. Yani hiç iş deneyimi yok. Diğer işsizlerin sektörlere 
göre dağılımına bakıldığında işsizlerin %10.3'ünün imalat 
sanayiinde yer aldığı, onu aynı oranlarla inşaat ve tanmın 
izlediği görülüyor.
*  İşsizlerin yansına yakını (%46.5) bir yıldan fazla bir süredir 
işsiz. Altı aydan fazla işsiz kalanlann oranı ise %30. Bir ila altı 
ay arası işsiz kalanlar ise toplam işsizlerin %12’si. Özellikle ilk 
kez iş arayan deneyimsiz işsizler, iş bulmakta güçlük 
çekiyorlar. Deneyimsiz işsizler arasında en az bir yıldır işsiz 
olanlann oranı %52.
*  İşsiz nüfusun ezici çoğunluğunu gençler oluşturuyor. 12-24 
yaş grubundaki işsizler, toplam işsizlerin %56.4'ü. İşsizlerin 
%80'inin 35 yaşın altındaki gençlerden oluştuğu dikkat 
çekiyor. İşsizler arasında aile geçindiren yani "hanehalkı 
reisi" olanlar 435 bin kişi. Bu, toplam işsizlerin dörtte biri 
demek.

issizler ve Yasları

Y a ş  G r u b u

■  12-14 a  25-34 
□  15-19 ■35-54 
■20-24 □  55 +

%3 %7.2

■  İşsizlere "neden işsiz kaldıkları" sorulduğunda %58'inin 
verdiği yanıt; "zaten hiç işim olmadı". Yani işsizler ordusuna 
katılarak iş tünelinin ucunu bir türlü göremeyenlerin sayısı 
hızla birikerek %58'e ulaşmış durumda. Geçici bir işte 
çalışırken işsiz kalanlar, toplamın %12.2'sini oluşturuyor. 
Ücret ve iş tatminsizliği, ailevi nedenlerle işten ayrılıp işsiz 
kalanlann oranı, toplam işsizlerin % 13.7si. İşten çıkanidığı 
için işsiz kaldığını söyleyenler, işsizlerin %3.5'unu 
oluştururken emekliye sevkedilerek işsiz kalanlann oranı da 
%3.6.

Neden İşsiz Kaldı? (%) |
Zaten ilk kez iş anyor 58.0
Geçici işteydi, iş bitti 12.2
AÜevi ya da kişisel nedenle aynidı 5.8
İşinden memnun değildi 4.3
İşten çıkarıldı 3.6
Emekli oldu 3.6
Diğer 8.9

■ İşsizlerin 590 binini kadınlar oluşturuyor. Kadın işsizlerde 
12-24 yaş grubundaki gençlerin oranı, toplam kadmlann 
%62'sini oluşturuyor. 23-34 yaş grubu da eklendiğinde işsiz 
kadmlann %86'smı oluşturan 500 bine yakın kadının 12-34 
yaş grubunda olduğu dikkati çekiyor.



ISSIZLIK lIZKRINK IKI GORUS

"İnsan Gücü Planlanmalı"
Prof. Dr. izzettin Önder (İstanbul Üniversitesi)

Ben işsizliğin önlenmesi için iki türlü tedbir öngörüyorum.
Bunlardan biri eksojen ve uzun vadeli sonuç alınabilir. Bu da nüfus 
planlaması ya da denetimi biçiminde özetlenebilir. Daha kısa vadeli 
baktığımızda ise yapılması gereken, ancak hiç üzerinde durulmayan, 
insan gücü planlaması diyebileceğimiz düzenlemedir. Piyasa 
mekanizması, doğası gereği bu planlamayı yapamıyor. Hangi 
alanlarda ne tür emeğe ihtiyaç var önce bu tespit edilmeli, ve kısa 
süreli emek eğitimi üzerinde durulmalıdır. Bu arada devlete ve gelir 
dağılımından yüksek pay alan kesime düşmesi gereken bir görevden 
söz etmek gerekiyor. Bunlann yaptığı her fazladan tüketim 
harcaması, bir grup kişinin işsiz kalması demektir. Bugün Türkiye'de 
üst gelir gruplarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir tüketim 
eğilimleri var. Bunun için benim ilk aklıma gelen tedbir de vergidir. 
Örneğin, teknolojiden de vazgeçmeden, bir takım emek yoğun 
alanlara yatınm özendirilmelidir. Aynca emeğin işverene olan 
maliyetinin düşürülmesi için, vergi yükünün azaltılması gerekiyor. 
Kısa vade içinde asgari ücret konusunda bu vergi yükünün 
azaltılmasında büyük yarar olacaktır.

"Sanayiye Yatırım Artmalı"
Prof. Dr. Taner Berksoy (Marmara Üniversitesi)
İşsizliği önlemek için öncelikle yatırım ortamının uygun olması 
lazımdır. Sanayiye ve istihdam yaratıcı alanlara yatırım yapılması 
gerekiyor. Sanayide, kapasite yaratma hızının işgücüne katılım 
hızının üzerinde olması, işsizliğin gerilemesi için ilk koşuldur. Bu 
arada bunu tümüyle devletten beklemenin de yanlış olduğunu 
belirtmek gerekiyor. Devletin temel görevi yatırım ortamını 
hazırlamak, istikran sağlamaktır. Tabii, özel sektörün de yatınm 
yapmaya hevesli olması, risk almayı bilmesi gerekir.

Ücretlilerin Yarıya Yakını

Türkiye, genç ücretliler ülkesi. Mevsimlik (yevmiyeli) 
olan 1 milyon dolayındaki ücretliyi bir yana bırakır
sak, yaklaşık 6 milyon olan ücretlilerin %60'ı 35 
yaşın; % 42'si de 30 yaşın altında.

Bir ücretlinin, 18-20 yaş dolayında iş yaşamına adımını attığı 
düşünüldüğünde, 6 milyon ücretlinin yansına yakınının, 
"1980 kuşağı" ndan olduğu anlamı çıkıyor.
1990 verilerine göre, 2.5 milyonu bulan "1980 
kuşağından" ndan ücretlinin 1.5 milyonunu da (demografik 
tanımlara göre) "genç" tanımına giren 12-24 yaş 
grubundakiler oluşturuyor.
Özetle, şöyle bir kaba sınıflama yapılabilir;
•  6 milyon dolayındaki ücretlinin 1.5 milyonu "genç", bu



gençlerin de içinde bulunduğu 2.5 milyon "1980 kuşaklı" ve 
29 yaşın altında.
•  "Yolun yarısı"na henüz gelmiş 35 yaşın altındakiler, 
ücretlilerin %60'mı oluşturuyor.
"1980 Kuşağı İşçi" Ne demek?
Böylesi kapsamlı bir soru uzun tartışmalar ve araştırmalar 
ister. Ama sendikal örgütlenme açısından, ücretlilerin 
yansma yakınının 1980 kuşağından olduğunun gözönünde 
bulundurulması son derece zorunlu. Çünkü 1980 sonrası, 
Türkiye'de otoriter, baskıcı bir dönemin adıdır. İşçi karşıtı, 
sendika karşıtı bir dönemin adıdır. İşçi hareketine yönelik 
siyasi, ekonomik ve ideolojik baskıların en çok 
yoğunlaştmidığı, örgütlenmenin güçleştirildiği, "toplumsal 
kurtuluş" projelerinin karalanıp bireyselliğin göklere 
çıkartıldığı, köşe dönme ideolojisinin hakim kılındığı bir 
dönemin adıdır.
1980 kuşağından 2.5 milyon ücretli, sendikal harekete 12 
Eylül 1980 darbesiyle indirilen darbeyle kaybedilen 
mevzilerden mahrum kalmış, DİSK gibi bir örgütün 
mücadele deneyimlerinden yararlanamamış bir kuşaktır. 
Ekonomik, politik ve sosyal yapının altüst olduğu 1980 
sonrası dönemde, herkes gibi, ücretli kesimin dünyaya bakış 
açısı da, değer yargılan, beğenileri de etkilendi. Dinlediği 
müzikten, giyim tarzına, iletişim biçiminden yaşamdan 
beklentilerine kadar farklılık taşıyan bir kuşağın farkında 
olmak gerektiği açık.
1980 kuşağının 1970 ya da 1960 kuşağından nerelerde farklı 
olduğu, kuşaklar arası iletişim kopukluğu olup olmadığı, 
kopukluk varsa bunu gidermenin yolunun ne olduğu, işçi 
hareketine yön verenlerin önündeki önemli görevlerden biri.

DOSYA:
Kadın ÛcretUler

Türkiye 1990
(12+yaş) nüfiıs: 38 milyon 596 bin

Çalışmayan 
Nüfiıs; 

17 milyon 
945 bin

İşsiz kadın  

579 bin

İşi olan kadın  

5 m ilyon 907 bin

%75
ücretsiz 

aile işçisi 
kadın

%15 ücretli kadın 
%2 işveren kadın 

%6 kendi hesabına çalışan kadın 
% 3.3 geçici işçi kadın

Kaynak: DİE



Kadınların Silahı Eğitim
ürkiye'de kadınlar nüfusun yansını oluşturmalanna 
karşın, iş yaşamındaki yerleri sınırlı. Ekonomik

____ olarak aktif olan her 100 kişiden 3 Ti kadın. 6 milyona
yakın kadm işgücünün dörtte üçü de, ÜCREİ^^R VE
çoğu kırsal kesimde faal olan
ücretsiz aile işçileri. Ücretli Diğer
kadın sayısı, istatistiklerde 
910 bin, işsiz kadm sayısı 
da 579 bin görünüyor. DİE 
verilerine göre, Türkiye’de 
12 bin kadar da işveren kadm^ 
var. Kadınlar gerek eğitim 
durumlan, gerek evlenip çoluk 
çocuğa kanşacaklan yolundaki
inanış, gerekse bu alandaki uygulamalar ve çocuk bakımı 
konusunda, sosyal anlamda yasal destek görmemeleri sonucu 
iş dünyasında "yedek işgücü" olarak değerlendiriliyorlar.

EĞİTİM: Kadınlar ancak eğitim düzeylerini yükselttikçe, 
erkek egemen iş dünyasında yer edinebiliyor. Lise ve dengi 
okul mezunu erkek ücretli 100 kişide 15 olurken, bu sayı 
kadınlarda 30. Ücretli erkeklerin %8’i, buna karşılık ücretli 
kadmlann %14'ü üniversite mezunu.

YAŞ DAĞILIMI: İş yaşamma genç yaşta atılan kadınlar, bu 
durumlanm sürekli koruyamıyorlar. (Her 100 kadından 71’i, 
her 100 erkekten 57'si 12-34 yaş kuşağında bulunuyor).
Evlilik, çocuk gibi etkenler, toplumun "kadımn yeri evidir" 
bakış açısı ve sosyal düzenlemelerdeki yetersizlikler 30 yaş 
grubundaki kadmlann çoğunu iş yaşamından çekiyor.

İŞ SÜRESİ: Kadınlar daha çok 
yanm gün işlerde çalışıyorlar. 
Kadm ücretlilerin yansı haftada 40 
saat çalışıyor. Ancak 40 saatten az 
çalışan kadm ücretlinin sayısı, 
erkek işgücünden üç kat daha fazla. 
Her 100 kadm ücretlinin 13'ü 40 
saatten az süreyle çalışıyor. Yanm 
gün işlerde kadm emeğinin yoğun 
olarak kullanılması bunun nedeni.

TÜRKİYE'DE KADIN ÜCRETLİ 
VE ÇALIŞMA SÜRESİ

%17.6
E Z
%15

[ I Z

SAAT

6o+

50-59

%6.7
■
%8.2
■ 1

%24.1 %20.31 4149
|%38.2 %50.1

1 40
%4

[ 40-
%12.8

KADIN ÜCRETLİLERDE 
İŞSİZLİK

Yaş Gmbu %

12-14 7.3
15-19 26.7
20-24 28.0
25-34 24.0
35-54 13.5
55+ 0.5

Toplam  işsiz kadm: 
578.999

İŞSİZLİK: Yaygın bir genç kadm 
işsizliği söz konusu. Her 100 kadm 
işgücünden 9'u işsiz. Kadm 
işsizlerin ezici çoğunluğunu 
gençler oluşturuyor. 12-24 yaş 
grubundaki işsizler, kadm işsizlerin 
%62'sini oluşturuyor. 25-34 yaş 
grubu da eklendiğinde işsiz 
kadmlann %86'smı oluşturan 12-34 
yaş grubu kadm sayısı 500 bine 
ulaşıyor.

BÖLGESEL DAĞILIM: Gerek eğitim olanaklannm 
genişliği, gerekse yaşamın pahalı oluşu ve iş fırsatlannm 
taşraya göre daha fazla olması büyük kentlerde kadm 
çalışanlann sayısını artıncı etki yapıyor. Türkiye'de kadm 
ücretlilerin çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de 
toplamyor. 1985 nüfiıs sayımına göre, her 100 kadm 
ücretlinin 43'ü üç büyük ilde çalışıyor. Kadm ücretlilerin 
diğer Anadolu kentlerine dağılımında, gıda ve tekstil 
dallannda uzmanlaşmış iller belirleyici. Kadm ücretlilerin 
%72'si üç büyük kentle birlikte Türkiye'nin batısındaki 11



Dünya'da Durum: Daha Çok Kadın işgücü
I ünya çapında 1980’li yıllarda daha çok kadın iş 
yaşamına katıldı. Ancak bu sayısal artış, kadının

_______I iş yaşamındaki statüsünü aynı oranda yükseltmedi.
Kadın, yine çalışan erkeğe göre daha az ücret alıyor, daha çok 
yarım günlük işleri üstleniyor ve işsiz kalma olasılığı erkek 
çalışanlarla karşılaştınidığmda daha yüksek.
Dünya Çalışma Örgütü (ILO)'nün 
çıkardığı Dünya Çalışma Raporu'nda 
kadın çalışanların durumlannm ülkeden 
ülkeye, hatta bölgeden bölgeye değiştiği 
vurgulanıyor. AT Komisyonu raporuna 
göre, 1965 yılında 162 milyon olan 
toplam kadın nüfusunun 40 milyonu;
1990’da 169 milyon kadının 52 milyonu 
çalışıyordu. Sanayileşmiş ülkelerde 
kadının çalışma oramnm en yüksek 
olduğu ülke İsveç. Bu ülkede 
kadmlarm yansı çalışıyor. Erkeklerin ise %55'i faal.
Avrupa Komisyonu 1991 raporlarma göre. Topluluk üyesi 
ülkelerde her 100 işgücünden 40'ı kadın. 1985-89 yıllan 
arasında yaratılan yeni iş olanaklanmn üçte ikisinden kadınlar 
yararlandı. Sanayileşmiş ülkelerde kadmlann %75'i hizmet 
sektöründe, %15-20'si sanayi, %5’i de tanm sektöründe 
çalışıyor.
19801i yıllara kadar kadın işgücü sayısı oldukça yüksek olan 
Doğu Avrupa ülkelerinde, belirli bir durgunluk ve düşüş

yaşanmasına rağmen, diğer dünya ülkeleri ile 
karşılaştınidığmda oran, hala yüksek. Nedeni, devletin çocuk 
bakımı konusunda destek sağlaması. Kadın işgücünün yansı 
hizmet, üçte biri sanayi, beşte biri tanm sektöründe çalışıyor. 
1985 istatistiklerine göre, Bulgaristan'da 15 yaşın üzerindeki 
çalışan kadmlann oranı %75'ti. Dağılan Sovyetler

Birliği'nde de 1989 verilerine göre, her 100 
kadmdan 70'i çalışan nüfusa dahildi. 
Gelişmekte olan ülkelerde işgücünün %3Ti 
kadın. Ancak, istatistiklerde yer almayan 
işlerde çalışan kadmlann sayısı da oldukça 
yüksek.
Kadın işgücünün çalışma oranının yüksek 
olduğu Afrika kıtasında, örneğin Malavi'de her 
100 kadmdan 87'si, Zimbabve'de 7 Ti çalışıyor. 
Kadmlann çoğu çiftliklerde faal.

Kıtadaki bazı ülkelerde gıda üreticilerinin lO'da 8'i kadm. 
Güneydoğu Asya'da kadınlar serbest ihracat bölgelerinde 
işgücünün %80'ini oluşturuyor. Latin Amerika'da kadmlann 
çoğu çalışmıyor. Şili, Kosta Rika ve Ekvator'da işgücünün 
sadece %35'i kadm. Kadm işgücünün %70'i hizmet 
sektöründe çalışıyor. Kadm işgücü oranının en düşük olduğu 
yer Arap ülkeleri. Kadmlann evin dışında çalışmasının 
sosyal, kültürel ve yasal düzenlemelerle engellendiği bu 
ülkelerden Cezayir'de her 100 işgücünden 8'i, Mısır'da da 
lO'u kadm.



Kadına Çifte Sömürü

Eadınlann çoğu yarım gün işlerde ve daha düşük 
ücretle çalışıyor. Yanm gün çalışanlar, doğum 
izni gibi sosyal haklardan, terfi gibi olanaklardan 
yararlanamıyor. Kadının evde de iş görmesi sonucu bu 

sürenin günlük çalışma süresi içersinde sayılıp sayılmayacağı 
ayn bir tartışma konusu yaratıyor.
AT'nin 6 ülkesinde geçici işte çalışan erkekle kadın işgücü 
arasındaki fark azalıyor. AT'de her 100 kadından 8’i, her 100 
erkekten de 6'sı geçici iş sahibi. Doğu Avrupa'da kağıt 
üstünde kadınların yanm gün çalışma hakkı hep söz konusu 
olagelmiş. Ancak uygulamada işverenin buna izin vermemesi 
sonucu, bu hak kullanılmamış. 1989'da Çekoslovakya'da 
kadınlann %27'si yanm gün çalışmayı talep ederken, sadece 
%12'si bu olanağı yakalaımş. Çekoslovakya'da 1989'dan beri 
her 100 kadından 40'ı yanm günlük işlerde çalışıyor. 
Gelişmekte olan ülkelerde, kır-kent aynmı söz konusu 
olmaksızm, ailevi sorumlulukla bağlantılı işler, kadın işgücü 
için ön plana çıkıyor. Bu kapsamda değerlendirilen pazarcılık 
ve sokak satıcılığı, evdeki işi aksatmıyor. Batı Afrika'da 
Gana'nm başkenti Accra'da pazarcılann %93'ü, Senegal'in 
başkenti Dakar'da %60'ı kadın.
Gelişmiş ülkelerde kadın ve erkek işgücü ücret farkı 1980'li 
yıllarda azalmadı. Kadınlar erkeğin ücretinin ancak 
%50-80'ini kazamyor. Ücret farkı, yapılan işin niteliğinden 
kaynaklanıyor. Kadınlar daha az süreyle daha düşük 
düzeydeki işlerde çalışıyorlar.
Kadmlar, aile içi yeniden üretime de katkı sağlamaları sonucu 
daha düşük düzeyli işlerde çalışma durumundalar. Ev işi, 
beslenme, çocuk bakımı, kadının ev dışmdaki çalışma

olanaklarını ya kısıtlıyor ya da buna "ek yük" oluşturuyor. 
Kadm-erkek işgücündeki eşitsizlikle ilgili olarak ileri sürülen 
"fiziksel güçsüzlük" ile "psikolojik durumlanmn uygun 
olmadığı" şeklindeki görüşler çürütüldü. Asya ve Doğu 
Avrupa'da yol ve inşaat işlerinde kadmlar çalışıyor. ABD'de 
1990'lı yıllarda işletme yöneticiliğine kadınların daha uygun 
olduğu görüşü savunuluyor.
Ev işinin çalışma saatine eklenmesi durumunda kadın 
işgücünün çalışma süresi erkeklerinkini aşıyor. Ancak 
sanayileşmiş ülkelerde teknolojik gelişmeler ve çekirdek aile 
geleneği sonucu kadın ev işlerine çok zaman ayırmak zorunda 
kalmıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise, aksine çalışan kadın 
için "çift yük" söz konusu. Afrika'da kadın işgücü günde 16 
saat çalışıyor. Erkeklerin kadınlara destek olduğu ileri sürülen 
Küba'da her 100 kadından 82'si ev işinin sorumluluğunu tek 
başına üstleniyor. Hindistan'da her 100 erkekten 40'ı ev işine 
elini sürmüyor.
Kadın işgücünün bu çerçevedeki diğer bir açmazı, işveren 
tarafından sosyal yükümlülüklerinden ötürü "kötü yatınm" 
alanı olarak değerlendirilmesi. Çalışmak isteyen kadın, ya 
daha düşük iş ve ücret düzeyi ile yetinmek ya da kariyer 
uğruna çocuk doğurmama seçenekleri ile karşı karşıya.
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YARIM GUN ÇALIŞAN KADIN 
İŞGÜCÜ ORANI (1990)
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Kadın işsizler Çoğunlukta
anayileşmiş ülkelerde kadın işsiz sayısı erkeklere göre 
daha çok. İtalya, Belçika, İspanya ve Hollanda'da bu

___ oran yan yanya. 1985-89 arasında 1 erkeğe karşılık 2
kadın işsiz vardı. Her 100 erkekten 7'si, her 100 kadından 1 l'i 
işini kaybetti. İspanya, İrlanda, Belçika, Hollanda, Yunanistan 
ve Fransa'da işsizlik oranlan %1 l'lik AT ortalamasından 
yüksek oldu.
AT'de kadm işsiz kaldığında tekrar iş bulması uzun süre 
alıyor. Kadm işsizlerin %55'i bu konumda. İşsizlik daha çok 
genç kadın işgücünü etkiliyor. Genelde kadınlarda her 100 
kişiden 13'ü işsiz kalırken, bu sayı genç kadm işgücünde 23'e 
yükseliyor.

AT'DE İŞSİZLİK ORANLARI (1983-1990)

I I Erkek

Ortalama

Kadın

TEST

Kim
Korkar
Bu Cezalardan
Türkiye'de işçi hakları, onca yıllık geçmişe rağmen 

"sağlam kazığa" bağlanmış sayılmaz. Hakların, 12 
Eylül, 12 Mart gibi darbelerle gasbı her an mümkün 
olduğu gibi, hakların kullanılması da o kadar kolay 
değil. Özellikle işverenlere getirilen sorumluluk ve 
yükümlülükler "keyfe keder". İşverenin çalışma 
yaşamı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi 
için konulan yaptırımlar çoğunlukla 
para cezaları ile sınırlı. Bu cezaların 

nerede, ne kadar caydırıcı olduğunu 
anlamak için, bilin bakalım, aCE
neye ne kadar ceza var?



' I  iş Kanunu'nun 73. maddesine göre işveren, almadığı 
•  her iş güvenliği önlemi için her ay bir miktar para 

cezası öder. Sizce bu cezanın miktarı nedir?
a .  10 milyon TL. C. 1 milyon TL.
b. 100 milyon TL. d. 100 bin TL.

^  20 kişinin çalıştığı bildirilmemiş kaçak bir işyeri var.
“  • Bu işyerinin tespit edilmesi durumunda işyeri 

sahibine verilecek ceza sizce na kadar olabilir?
a. 100 milyon TL.
b. 300 bin TL.

C. 6 aya kadar hapis
d. Çalışan işçi başına 1 milyon TL.

İşveren, yazılı yapması gereken iş sözleşmesini ya da
takım sözleşmesini yazılı olarak yapmazsa, ihbar ve
kıdem tazminatı da ödemeye yanaşmazsa ödeyeceği
ceza ne olabilir?  ̂ ıC. Ödenmeyen toplam

a. 300 bin TL. tazminatların iki katı
b. İşyeri süresiz kapatılır d. 30 milyon TL.

İşyerinizde, iş yasasının 13. maddesine göre 20 kişi 
 ̂ ile birlikte işten çıkartıldınız. Ertesi gün, yerinize -6 

ay başkasını alamayacakları halde- masanızda yeni 
birinin oturduğu haberini aldınız. O kızgınlıkla 
işyerinizi şikayet ettiniz. Şikayetiniz olumlu 
karşılanırsa ne olur?
a .  Güvenlik güçleri İşyerinize gider, masanızda 
oturan yeni elemanı kaldırıp yerine sizi oturtur.
b. İşveren işe aldığı her işçi için 500 bin TL para 
cezası verir.
C. İşinize iade edileceğiniz gibi, işyeriniz
aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açma 
hakkı doğar, 
d. Hepsi birden olur.

3 İşvereniniz, "ödemeler gecikti, nakit lazım, paranın 
•  lafı mı olur, burası sizin sayılır" türünden desteksiz 

bahanelerle ücretinizi ödemiyor ya da eksik 
ödüyorsa, ne yapabilirsiniz?
a .  Tahsilat işiyle uğraşan arkadaşlarınızdan yardım 
isteyerek belli bir yüzde karşılığında paranıza 
kavuşabilirsiniz.
b* İşyerinizdeki bilgisayarı söküp Tahtakale'de 
sattıktan sonra aylığınızı geçen kısmını işyerine 
iade edebilirsiniz.
C. Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurursunuz, 
d. SSK Bölge Müdürlüğüne şikayet 
dilekçesi verirsiniz.

Y A N I T L A R
l . ( e )  İşveren almadığı her iş 

güvenliği önlemi için her ay 
1 milyon TL para cezası 
öder (İş Kanunu, m.73).

2* (b) İşyerini bildirmemenin 
cezası 5 işçiye kadar 
100 bin TL., daha fazla işçi 
çal işti rıyorsa 300 bin TL'dır 
(iş k.m.77).

3* (a) İş sözleşmesinin ya da 
takım sözleşmesinin yazılı 
yapılmaması, ihbar ve kıdem 
tazminatlarının öden
memesi, ihbar süresi 
verilmemesi durumunda 5 
işçiye kadar 100 bin TL,
5'den fazla işçi çalıştıran 
işyerlerine 300 bin lira para 
cezası verilir. (İş Konunu 
mod. 98)

4 .  (b) İşveren 
13. maddeye 
göre çıkardığı işçilerin 

yerine 6 ay başka işçi 
alamaz. Aykırı davranış 
yaparsa, işe aldığı her işçi 
için 500 bin TL para cezası 
öder.

5, (cj Süresi içinde ücreti kasten 
ödemeyen ya da eksik ödeyen 
işveren, bu dururndaki her 
ücret için 300 bin TL para 
cezası verir. Bölge Çalışma 
Müdürlüğü tarafından 
tarafından tahakkuk ettirilen bu 
ceza için işveren, 7 gün içinde 
Sulh Ceza mahkemesine 
başvurabilir.



Türkiye'de Haftalık İşgünü Uzun
4 7  S a k a t

T üm dünyada haftalık çalışma saatlerini kısaltmak, 
Almanya'da olduğu gibi 35 saate indirmek için 
sendikalann mücadeleleri sürüyor. Çalışma 
saatlerini kısaltmak, sömürüyü sınırlandırmanın ve 

işçilere daha insanca bir yaşam için daha çok boş zaman 
yaratabilmenin önemli bir yolu. Ayrıca, daha kısa işgünü, 
işsizlerin bir kısmına istihdam alanı açmanın da bir yolu. 
Haftalık çalışma saatleri ortalaması ülkelere göre değişiyor. 
Gelişmiş kapitalist ülkelerde bu oran 40 saatin altına inerken 
azgelişmiş ülkelerde 50 saate yaklaşıyor.
Ya Türkiye’de?
İş yasasına göre, haftalık iş süresi 45 saattir. Cumartesi 
çalışılmayan işyerlerinde yasal çalışma süresi 45:6=9 saattir. 
Ancak, yine yasaya göre, taraflar toplu iş ya da iş 
sözleşmesiyle bu süreyi 45 saatin altına indirebilirler. Yasada 
böyle görünmesine karşılık, DİE'nin ”Hanehalkı İşgücü" 
anketi sonuçlarının verilerine dayanarak DİSK-AR'm yaptığı 
araştırmaya göre, Türkiye'de ücretlilerin fiili çalışma süresi 
ortalama 47 saat. Çağdaş çalışma süresi sayılan haftalık 40 
saat çalışma, ancak 6 milyon ücretlinin %40'ma nasip olmuş 
durumda. "Haftada 40 saatin altında çalışıyorum" diyenler,

ÜCRETLİLER VE FİİLİ ÇALIŞMA SURESİ

Çalışma süresi | 

(saat) □ ( 4 o - ) |

%16

50-59

60+

%14

%23.8
%40

Ortalama Fiilî Çalışma Süresi: 46.8 saat

ücretlilerin %6'sı. Ancak, bu 40 saatin altında çalışanlar, 
çoğunlukla part-time iş yapanlar, dolayısıyla "eksik 
istihdam" kapsamında bulunanlar.
Ücretlilerin yaklaşık dörtte biri haftada 41-49 saat arası 
çalışırken, %30'u 50 saatin üstünde emek harcıyor. Böylece 
haftada 40 saatten fazla çalışan 2.5 milyonun üstünde ücretli,

25 DİSK-AR Eylül 1992



ancak bu fazla çalışmayla geçimini sağlayabiliyor.
Fazla çalışma bazen "fazla mesai" biçiminde olabildiği gibi, 
bazen de ikinci bir işte emek harcama şeklini alabiliyor. 
Örneğin, 40 saat devlet dairesinde çalışan bir memur, haftada 
10 saat taksi şoförlüğü yapmak zorunda kalınca, çalışma 
süresi 50 saati buluyor.
Aynı işyerinde fazla mesai yapanların fazla çalışma süresi 
karşılığı almaları gereken zamlı ödeme ise birçok işverence 
yapılmıyor. Fazla mesai için yasaya göre %50 zamlı ödeme 
yapılır. Ancak birçok işveren, ücretlinin fazla mesaiye 
kalmasını istediği halde zamlı ödemeden kaçınır, hatta fazla 
mesaiye ödeme yapmayanlar da vardır.
Fazla mesai ile iş bitirtmek, birçok işverenin tercihidir. 
Çünkü işi yeni alınacak işçiye yaptırmak işverene daha pahalı 
gelir. Çünkü yeni işçi, sigortası, vergisi, fonlan ile yeni 
masraf demektir. Yeni işçi, yeni mekan, yeni iş aracı, masa 
v.b. demektir. O nedenle eldeki işçilere fazla mesai 
yaptırmak, olabildiği ölçüde tercih edilir.
Çağdaş sendikalann bu konudaki politikaları, fazla mesaiye 
ihtiyaç duyulmayacak bir geliri, normal çalışma süresi içinde 
ücretliye sağlamak, dolayısıyla fazla mesai, ek iş gibi 
zorunluluklardan ücretliyi kurtarmaktır. Çalışma süresini, 
normal sınırlarına çekmek, fazla mesaiden uzak durmak, 
işsizlere açılabilecek istihdam alanlarının da korunması 
demektir.

üçüncü Dünyalı:
Çok Çalışır, Az Dinlenir

Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğulu imalat sanayi 
işçisi haftada 40 saatten fazla çalışıyor. Yıllık 
izin hakkı en düşük işçi Afrika'da. Latin Amerikalı 
işçi bu açıdan görece daha şanslı. Dünyanın en şanslı 

işçileri ise Avrupa'da. Haftada 40 saatten az çalışıyorlar ve 
daha çok gün yıllık izin kullanıyorlar.
Afrika'da genellikle haftalık çalışma süresi 40 saati aşıyor. 
Haftada 48 saatle en çok Sudanlı işçi çalışıyor. Tunuslu işçi 
ise haftada 40 saat çalışan tek Kuzey Afrikalı. Ancak Tunuslu, 

 ̂ yıllık izin konusunda Sudan ve Zambiyah işçilerle aynı kaderi 
paylaşıyor, sadece 5 gün izin yapabiliyor. Afrika'da en çok 
tatil 23 günle Angolalı işçi için sözkonusu.
Ortaoğu'da Ürdünlü işçi haftada 52 saat çalışıyor, yılda 18 
gün izin kullanıyor. Güney Koreli işçi de uzun süre 
çalışanlardan: Haftada 43 saat çalışıyor, yılda 8 gün izin 
yapıyor.
Latin Amerika'da da 40 saati aşan haftalık çalışma süresi söz 
konusu. Haftada 48 saat ile en çok çalışanlar Perulu ve 
KolombiyalI işçiler. Yıllık izin konusunda Latin Amerikalı 
işçiler Afrikalılara göre daha şanslı. Bir tek El Salvadorlu, 
Afrikalı işçi gibi yılda 5 gün izin yapabiliyor. Kıtada genelde 
15 gün yıllık izin kullanılırken, bir tek Küba'da 23 gün yıllık 
izin sözkonusu.



Amerikalı işçi haftada 40 saat çalışıyor, yılda 12 gün izin 
kullanıyor. Yeni Zelanda'da haftalık çalışma süresi 
ABD'dekiyle aynı, ancak yıllık izin 15 gün. Avustralya'da hem 
haftalık çalışma süresi 40 saatin altında, hem de yılda 20 gün 
yasal izin hakkı söz konusu.

Dünya İmalat Sanayiinde Çalışma Süreleri (1990)
Yıllılt Resmi 

Saat/ Tatil
Hafta Cgün)

44 
48 
40
45

M ri^
Cezayir 
Sudan 
Tunus 
Zambiya 
Zimbabve 44 
Angola 44 
LİAmcrik â  
Bolivya 48 
Kolombiya 48 
Küba 44 
El Salvador 44 
Peru 48 
Venezuela 44
K A m erik a
ABD 40
O rtadoğu
Ürdün 52

20
5
5
5

16
23

1 5 " 
15 
23 
5
18
15

12

18

10
10
10
7
11
7

11
18
7
10
12
14

11

İ'7

Kaynak: ILO Çalışma Raporu 1992/5

Yıllık Resmi 
Saat/ Tatil
Hafta Cgün) Cg;üıı)

Avusrtalya 38 20 10
Hindistan 48 17 22
Japonya - 8 14
G.Kore 43 8 18
Y. Zelanda 40 15 11
Hvirupa
Avusturya 39 27 13 J

Belçika 38 20 11
Danimarka 37 25 8
Finlandiya 40 38 9
Fransa 39 25 11
F.Almanya 38 30 13
Yunanistan 40 22 9
İtalya 40 31 8
Hollanda 39 32 7
Norveç 38 21 10
Portekiz 44 22 14
İspanya 40 22 14
İsveç 40 25 11
İngiltere 39 25 8

Batı Avrupa genelinde haftada 40 saatten az çalışılıyor. 
Haftada 37 saat ile en az DanimarkalI imalat sanayi işçisi 
çalışıyor. 44 saat çalışan Portekizli ise AT'de haftada en uzun 
süre çalışan işçi konumunda. Batı Avrupa'da en çok 38 gün ile 
FinlandiyalI, en az da 20 gün ile Belçikalı işçi izin yapıyor.

Ücrette
AhI6VIİC8 KltSSI İJIÎ İ8

1 985'den 1990'a dünyada asgari ücretlerin düzeyi.
Kuzeyi ve Güneyi ile Amerika kıtasında gerileme 
gösteriyor. Latin Amerika'da ücretlilerin yoksul
laşması, farklı düzeyde, ABD ve Kanada'da da sürdü. 

Son yıllarda asgari ücretin patlama yaparak yükseldiği iki ülke 
Güney Kore ve Şili oldu. Latin Amerika'da demokrasi 
rüzgarlanna en uzun süre direnen ve en son kapıların açıldığı 
Şili'de, 1985 yılından bu yana imalat sanayiinde reel asgari 
ücretler %15 oranında arttı. Aynı oranda yüksek artış Büyük 
Okyanus'un batısında Güney Kore'de gerçekleşti. Demokrasi 
yanlısı gösterilerin bastınlageldiği, insanların demokratik 
düzen uğruna kendilerini yaktığı bu Uzakdoğu ülkesinde 
imalat sanayiinde asgari ücretle çalışan bir işçinin geliri 
1985-1990 arasında %68 oranında yükseldi.
Böylece Latin Amerika'da, 1980'lerin ikinci yansında IMF'nin 
"kemer sıkma reçeteleri" gereği ücretleri baskı altında tutan 
kıt'a olma özelliğini korudu.
Latin Amerika da ordu iktidanna son verilen ve bir süredir 
sivil hükümetlerle yönetilen Arjantin, Brezilya, Meksika ve 
Peru'da demokrasi sevinci asgari ücretlinin kamını doyurmadı. 
Arjantin'de imalat sanayiinde çalışan asgari ücretli 1985 
yılından bu yana %32, Peru'da %55 gelir kaybına uğradı. 
Brezilya'daki düşüş %l oranında seyretti ve 1990'da 1985 
düzeyinin altına indi.



Gelişmiş ülkeler cephesinde 2 zıt eğilim kaydedildi. Batı 
Avrupa'da tüm ülkelerde imalat sektörlerinde asgari ücret 
yükseldi. En büyük artış %10'u aşan oranlarla Finlandiya, eski 
Federal Almanya ve İngiltere'de gerçekleşti. İmalat sektöründe 
çalışan Batı Avrupalı işçiler içinde asgari ücreti en az artan 
Yunanlı işçi oldu. AT'nin yeni üyeleri olan Portekiz, İspanya 
ve Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerine göre daha kısıtlı ücret 
artışlarıyla yatmmlan cezbetmeye çalışıyorlar.
Büyük Okyanus'un iki yanındaki gelişmiş ülkelerden ABD, 
Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da asgari ücret hep 1985 
düzeyinin altında kaldı, üstelik sürekli düşüş kaydetti. 
Afrika'da imalat sanayindeki asgari ücretler en çok Kenya ve 
Botsvana'da yükseldi. Apartheid politikasının terk edilmesine 
rağmen, siyahlar arasındaki çıkar çatışmalan yüzünden 
demokrasi rüzgarlannm etkili olmadığı Güney Afrika'da 
asgari ücret ancak 1990 yılmda 1985 düzeyini aşabildi. 
Türkiye'de reel asgari ücret artışı 1985-1990 arasında % 18.5 
oranında arttı.
Ancak, Türkiye'de asgari ücretin alım gücünün artıyor 
görünmesi, genel ücret düzeyinde reel artış olduğu anlamını 
taşımıyor. Ücretin "asgari" kısmı, enflasyona dayanabilirken, 
"asgarinin üstü" enflasyon oranında artamıyor ve ücretli 
yoksullaşıyor.

Dünya İm alat Sanayiinde  
A sgari Ücretler (reel) 1985=100.0

Afrika 19^ 1989 1990
Botsvana 101.5 116.6 -

Gana 185 -

Kenya 108.2 111.6 -

Malavi 80.2 - -
G.Afrika 99.1 98 -

Zimbabve 98.2 98.2 -

LAmerika 1988 1989 1990
Arjantin 91.7 72.6 67.8
Brezilya 101.8 109.8 98.7
Şili 109.8 113.5 115.5
Kolombiya 102.6 104.2 101.3
Meksika - 92.4 87.2
Peru 63.2 44.7 -

ILAmerikal988 1989 1990
ABD 97.4 95.5 93.9
Kanada 98.1 ~% ÎT 98.9
(-) Bilgi yok.
Kaynak: ILO Çalışma Raporu 1992/5

Asya 1588 1989 1990
Avustralya 91-3 
Hong Kong 114.2 
Japonya 106.5 
G.Kore 128.4 
Y.Zelanda 97.6

91.2 -  

110.2 -  

109.9 112.3 
152.1 168.3 
96.4 94.7

1988 1989 1990
Avusturya 99.9 
Belçika 100.9 
Danimarka 108.3 
Finlandiya 109.2 
Fransa 101.1 
F. Almanya 111.6 
Yunanistan 89.8 
İtalya 101.3 
Hollanda 103.9 
Norveç 108.6 
İspanya 105.8 
İsveç 107 
İngiltere 111.5

103 104.2
103.4 104.5
108.4 110.6
111.7 116.2
102.1 103.1
113.1 115.3
95.2 -
101.8 102.4 
1D4.7 105.1 
110 111.5
106.1 108.2
111.2 110.3
112.5 112.4
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Bizim Rekoriarımız
Memurun En Kara Yılı
Yüksek enflasyon karşısında memur maaşlarındaki 
artışın yetersiz kalması sonucu, yoksullaşmanın en 
yoğun olduğu yıl 1980 oldu. Enflasyonun üç haneli 
rakamlara ulaştığı 1980'de, 12 Eylül darbesinin etkisiyle 
de maaşlar 1963'deki düzeyinin %36.1'ine inmişti.

En Yoğun Grevler
Türkiye işçi sınıfı tarihinde en yoğun grevler 1990 
yılında yaşandı. 166 bin işçinin katıldığı 458 grevde 3-5 
milyon işgünü grevde geçti. Önceki rekor 220 grevin, 84 
bin grevcinin yeraldığı 1980 yılına aitti.

•

En Çok işçi Çalıştıran Kuruluş
Sanayi alanının devlet kuruluşlan arasında en çok 
işçi çalıştıran Tekel. İçki ve sigaranın ”tek tabancası"
60 bine yakın işçi çalıştınyor.

En Kıdemli Sendikacı
4o yılı aşan sendikacılığıyla Ahmet Kurt, bu ünvanın 
sahibi. Türk-İş'e bağlı Likat-İş sendikasının başkanı Kurt, 
29 yıldır bu görevde.


