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 3
ÖNSÖZ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) 
tarafından hazırlanan ve 3 aylık periyotlarla 
yayımlanan araştırma bültenimizin üçün-
cüsü Nisan, Mayıs, Haziran 2011 dönemini 
kapsıyor. 1 Mayıs 2011 çalışmalarının yo-
ğunluğu içerisinde hazırlanan bültenimizin 
bu sayısının ana temasını, işçi sınıfının en 
önemli mücadele alanlarından biri olan 
çalışma süreleri oluşturuyor. Türkiye’de 
çalışma sürelerinin ve izin hakkının ele 
alındığı bu raporda, Avrupa Birliği ve dünya 
ülkeleri ile karşılaştırmalara yer veriliyor. 
Son derece çarpıcı sonuçlara varılan ra-
porda, işsizlik ile yoğun çalışma arasındaki 
doğrudan bağlantı ortaya konuluyor.

Kurumumuzun düzenli olarak ürettiği istih-
dam raporu da, bültenimizde yine çalışma 
süreleri bağlamında ele alınmış durumda. 
Türkiye’de özellikle krizin işsizlik verileri 
üzerinde yarattığı tahribata dikkat çekilen 
raporda, krizin dip yaptığı dönemleri esas 
alarak açıklanan resmi verilere, bir başka 
bakış açısından yaklaşılmaya çalışılıyor. 
Özellikle güvencesizler ve geçici süreli çalı-
şanların sorunları ortaya konuluyor.

Bültenimizde son olarak, sanayide reel 
birim ücretler ve istihdam konularına 
odaklanan raporumuz var. Raporun ortaya 
koyduğu gerçek, krizden bu yana istihdam-
da daralmaya eşlik eden verimlilik artışı. 
Sömürü oranlarının yükselmesi anlamına 
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gelen bu durum reel birim ücretlerinde 
2007 yılı ile karşılaştırıldığında geriye gidişi 
ortaya koyuyor. Aynı zamanda kimi önem-
li sektörlerin üretimde hala kriz öncesi 
değerlere ulaşamadığı raporun ana temala-
rından biri konumunda.

Bültenimizin bu sayısının da araştırmacıla-
ra ve konunun ilgililerine katkı sağlayacağı-
nı umut ediyoruz.

DİSK YÖNETİM KURULU
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1) ÇALIŞMA SÜRELERİ RAPORU

ÇOK ÇALIŞIP, AZ TATİL YAPIYORUZ... 
ÇALIŞMA SÜRELERİNDE 1 SAAT DÜŞÜŞ 
ORTALAMADA 231 BİN KİŞİYE İŞ DEMEK

Türkiye açısından işsizlik oranlarını etki-
leyen iki temel olgu bulunmaktadır. Bun-

lardan birincisi işgücüne katılım oranlarında 
düşüklük, bir diğeri ise çalışma sürelerinin 
son derece uzun olmasıdır. Birinci durum 
işsizlik oranlarını baskılayan bir unsur, işsiz-
lik oranlarının düşük görünmesini sağlayan 
bir etmen durumundayken, ikincisi, işsizlik 
oranlarını artıran bir etmen durumundadır.

Türkiye’de işgücüne katılım oranı 1989 yılın-
da yüzde 58,1 düzeyindeyken, bugün özellikle 
tarımsal istihdamdaki çözülme ve eş zamanlı 
olarak kadınların istihdamdan çekilmesi ile 
bu oran yüzde 50’lerin altına gerilemiştir. 
2010 yılı TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi so-
nuçlarına göre yüzde 48,8, istihdam oranı ise 
yüzde 43 düzeyindedir. Kadınlarda bu oran 
yüzde 23,2 düzeyine gerilemektedir. İstihdam 
oranı Avrupa Birliği (AB) için yüzde 65 düze-
yine ulaşırken, Lizbon stratejisinin 2010 yılı 
hedefi yüzde 70 olarak belirlenmiştir. 

İşgücüne katılım oranının AB hedefi düzeyine 
ulaşması için 14 milyon yeni istihdam yarat-
mak gerekmektedir. Dolayısı ile Türkiye’de 
işsizlik olgusunun, işgücüne bu kadar düşük 
bir katılım talebi varken bile bu denli yakıcı bir 
sorun olarak karşımıza çıkması, yaşadığımız 
sorunun büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 
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Büyük bir genç nüfusa sahip olan ülkemizde, 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çalışma 
süreleri son derece fazla, ücretli izin hakkı 
ise son derece sınırlıdır. 

Türkiye’de istihdam sorunun çözümü konusun-
da atılacak en önemli adımlardan biri ücretli 
izin hakkının ve yasal haftalık çalışma süreleri-
nin Avrupa standartlarına yükseltilmesidir.

AB ülkelerinde AB Çalışma Süreleri 
Yönergesi’ne ve Gözden Geçirilmiş Avrupa 
Sosyal Şartı’na göre her işçinin en az 4 haf-
ta ücretli izin hakkı bulunmaktadır.(1)  Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerde yasal haftalık çalışma 
süresi, en fazla 40 saat düzeyindedir. Toplu 
sözleşmelerle belirlenen sürelerde de bu sı-
nır görülmektedir.

ÇALIŞMA SÜRELERİ ÇOK UZUN

Türkiye gerek resmi gerekse normal çalışma 
süreleri bakımından Avrupa ülkeleri ile kı-
yaslandığında açık ara önde görülmektedir. 

Resmi çalışma süreleri Avrupa’da önemli öl-
çüde toplusözleşmelerle belirlenmektedir. 
Tablo 1’de gerek resmi gerekse toplu sözleş-
melerle belirlenmiş haftalık çalışma süreleri 
üzerinden ülkeler karşılaştırılmaktadır. 

Ortalama resmi çalışma süresi haftalık olarak 
Fransa’da 35 saat ile en düşük düzeyindedir. 
AB-27 ortalaması ise 38,6 saattir. Türkiye’de 
bu rakam 45 saat olarak belirlenmiştir. Buna 
göre Türkiye’de işçiler Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerle karşılaştırıldığında ortalama 6,4 
(1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langI
d=en&intPageId=205
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saat daha fazla resmi haftalık çalışma sü-
resine sahiptir. Türkiye’ye çalışma süreleri 
bakımından en yakın olan ülkeler 40 saatlik 
çalışma haftasına sahiptir. 

ÜLKE ÇALIŞMA SÜRESİ 
(SAAT) 

Fransa 35 

Danimarka 37 

İngiltere 37 

Hırvatistan 37,3 

Norveç 37,5 

Finlandiya 37,5 

Hollanda 37,5 

İsveç 37,5 

Belçika 37,6 

Almanya 37,6 

AB-16 37,9 

İtalya 38 

Kıbrıs 38 

Çek Cum. 38 

Portekiz 38,2 

İspanya 38,3 

Slovak 
Cum. 

38,4 

AB-27 38,6 

Avusturya 38,8 

İrlanda 39 

Lüksemburg 39 

Litvanya 40 

Macaristan 40 

Estonya 40 

Romanya 40 

Malta 40 

Letonya 40 

Bulgaristan 40 

Slovenya 40 

Polanya 40 

Yunanistan 40 

Türkiye 45 
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Kaynak: Eurpean Foundition for the improvement of Li-
ving and Working Conditions (EFILWC), 2008
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Normal çalışma sürelerine baktığımızda ise 
Türkiye’de tam zamanlı bir işte çalışan bir 
işçinin fazla mesailer dahil ortalama haftalık 
çalışma süresi, Norveçli bir işçinin 14,5 saat 
Avusturyalı bir işçinin 9,7 saat üzerindedir. 
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Kaynak: Eurostat Pocket Books Labour market statistics 
2009 Edition

ÜLKE ÇALIŞMA SÜRESİ 
(SAAT) 

Norveç 39,2 

İrlanda 40 

Lüksemburg 40 

Litvanya 40,1 

Danimarka 40,2 

Finlandiya 40,3 

Hollanda 40,8 

Macaristan 40,8 

İsveç 40,9 

Belçika 40,9 

Estonya 40,9 

Fransa 41 

İtalya 41,1 

Romanya 41,1 

Malta 41,2 

Letonya 41,3 

AB-16 41,5 

Slovak Cum. 41,5 

Portekiz 41,6 

Almanya 41,7 

AB-27 41,8 

Kıbrıs 41,9 

İspanya 41,9 

Hırvatistan 42 

Bulgaristan 42 

Slovenya 42,5 

Çek Cum. 42,7 

Polanya 42,7 

İngiltere 43 

Yunanistan 43,7 

Avusturya 44 

Türkiye 53,7 
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Normal çalışma sürelerinin, resmi çalışma 
süreleri de dikkate alındığında bu denli yüksek 
olması son derece düşündürücüdür. Bunun 
tek açıklaması fazla mesai olgusudur. İşçileri-
miz Avrupa ülkelerine göre resmi olarak daha 
uzun çalışmakla kalmamakta aynı zamanda 
fazla mesailerle bu süreler iyice uzamaktadır.
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Kaynak: EFILWC ve Eurostat verileri üzerinden tarafı-
mızca hesaplanmıştır. 

ÜLKE FAZLA MESAİ 
(SAAT) 

Litvanya 0,1 

Macaristan 0,8 

Estonya 0,9 

İrlanda 1 

Lüksemburg 1 

Romanya 1,1 

Malta 1,2 

Letonya 1,3 

Norveç 1,7 

Bulgaristan 2 

Slovenya 2,5 

Polanya 2,7 

Finlandiya 2,8 

İtalya 3,1 

Slovak Cum. 3,1 

AB-27 3,2 

Danimarka 3,2 

Hollanda 3,3 

Belçika 3,3 

İsveç 3,4 

Portekiz 3,4 

AB-16 3,6 

İspanya 3,6 

Yunanistan 3,7 

Kıbrıs 3,9 

Almanya 4,1 

Hırvatistan 4,7 

Çek Cum. 4,7 

Avusturya 5,2 

Fransa 6 

İngiltere 6 

Türkiye 8,7 
 

DiSKAR_BÜLTEN MAYIS 2011.indd   9 5/10/11   11:52:31 AM



 10
Avrupa ülkelerinde fazla mesai sürelerini 
incelediğimizde, en yüksek fazla mesai sü-
relerinin Türkiye’de olduğu görülmektedir. 
İngiltere, Fransa ve Avusturya, Türkiye’yi iz-
lemektedir. İşçilerimiz AB-27 ortalamasının 
3 katına yakın fazla mesai yapmaktadır. 

TÜRKİYE DÜNYA ÜLKELERİ ARASINDA DA 
ÜÇÜNCÜ LİGTE

Türkiye, en uzun çalışma sürelerine sahip 
olan ülkeler arasında Dünya genelinde de 
ön sıralarda yer almaktadır. 48 ülke arasın-
da yapılan değerlendirmeye göre Türkiye 45 
saatlik resmi haftalık çalışma süresi ile ilk 14 
ülke içerisinde yer almaktadır.

Haftalık resmi çalışma süresi bakımından 
Türkiye’yi aralarında Etiyopya, Guetemala, Pa-
kistan vb. ülkelerin bulunduğu 10 ülke geçer-
ken, Türkiye, Zimbabwe, Sri Lanka, Tanzanya 
ile 45 saatlik haftalık calışma süresine sahip 
ülkeler liginde yer almaktadır. Buna karşın, 
aralarında Ermenistan, Arnavutluk, Ende-
nozya, Kore, Madagaskar’ın da bulunduğu 33 
ülke, büyük çoğunluğu 40 saat ve altı çalışma 
sürelerine sahip olarak Türkiye’den daha az 
resmi haftalık çalışma süresine sahiptir.

ÜCRETLİ İZİN HAKKI YETERSİZ

Türkiye, Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde özel-
likle ticaret, sanayi, enerji vb. alanlarda ciddi 
yaptırımları itirazsız olarak kabul ederken, ça-
lışma yaşamını ilgilendiren temel konularda 
gerekli adımları atmamakta ısrar etmektedir. 
İş sağlığı ve güvenliğine dikkat çeken AB Çalış-
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ma Süreleri Yönergesi, herkes için en az dört 
hafta ücretli izin hakkını bir zorunluluk olarak 
ortaya koymaktadır. Yine Gözden Geçirilmiş Av-
rupa Sosyal Şartı’nın, 2. bölümünün adil çalış-
ma hakkını düzenleyen 2. maddesinin 3. fıkrası, 
emekçiler için en az dört haftalık ücretli yıllık 
izin sağlamayı bir şart olarak belirlemiştir. 

Türkiye, 9 Nisan 2007 tarihinde kabul edile-
rek yürürlüğe giren Gözden Geçirilmiş Avru-
pa Sosyal Şartı’nın şu maddelerine çekince 
koymuştur:

• Çalışanlara en az 4 haftalık ücretli yıllık izin 
sağlanmasına ilişkin 2. maddenin 3. fıkrası;

• Çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir 
yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına iliş-
kin 4. maddenin 1. fıkrası;

• Çalışan ve işverenlerin, ekonomik ve sosyal 
çıkarlarını korumak amacıyla yerel, ulusal ve 
uluslararası örgüt kurma ve bu örgütlere üye 
olma özgürlüğüne ilişkin 5. madde;

• Toplu pazarlık hakkının etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla, grev de 
dahil olmak üzere, toplu eylem hakkına iliş-
kin 6. madde.

Buna göre temel bir hak görmezden gelinmiş 
ve AKP hükümeti kendi emekçilerine evren-
sel standartlarda izin hakkını yok saymıştır. 

Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. 
maddesi ücretli izin hakkını:

“İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi 
de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere 
yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vaz-
geçilemez.
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Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya 
kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli 
izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört 
günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi gün-
den,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden

az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve 
daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 
süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşme-
leri ile artırılabilir” 

diye belirleyerek yıllık asgari yıllık izin süre-
sini 14 gün olarak tanımlamıştır. 

TABLO 4- Asgari yıllık ücretli izin süreleri 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
SÜRESİ (GÜN) 

ÜLKE 
SAYISI 

ÜLKE 
ORANI 

10 günden az 9 9,09% 

10-14 gün 26 26,26% 

15-19 gün 13 13,13% 

20-23 gün 43 43,43% 

24-25 gün 8 8,08% 
 Kaynak: Working Time Around The World, ILO

Tablo 4’te 99 dünya ülkesi üzerinden yaptı-
ğımız hesaplamaya göre Türkiye 14 günlük 
asgari ücretli izin hakkı ile en düşük ücretli 
izin hakkının bulunduğu 35 ülke arasında-
dır. Buna göre Türkiyeli işçiler, Angola, Fas, 
Güney Afrika, Kamboçya, Cezayir başta ol-
mak üzere söz konusu Dünya ülkelerinin 4’te 
3’ünden daha az ücretli izin hakkına sahiptir. 
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HASTA OLSAKTA ÇALIŞIYORUZ

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı (TYDTA), Türkiye’nin sunduğu ”yatırım 
olanaklarını” küresel iş dünyasına tanıtma ve 
yatırımcılara Türkiye’ye yapacakları yatırım-
ların her safhasında destek verme görevini 
üstlenmiş resmi bir kuruluş. Türkiye’de ya-
tırım ortamını tanıtmak için kurulmuş olan 
“Türkiye’de Yatırım” (Invest in Turkey) si-
tesinde web üzerinden yayın yapıyor, çeşitli 
broşürlerle rekabet avantajlarını tanımlıyor.

Nitelikli ve rekabetçi işgücü başlığında, övü-
nülen konular şunlar:(2) 

• 25 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive 
profesyonel

• Azalan reel birim ücretle birlikte artan ça-
lışan verimliliği

• AB ile karşılaştırıldığında en büyük 4. iş gücü

• Avrupa’daki en uzun çalışma süreleri ve çalı-
şan başına ortalama hastalık izninde en düşük 
oran (haftada 53,2 çalışma saati ve çalışan ba-
şına yıllık ortalama 4,6 gün hastalık izni)

• 156 üniversiteden yaklaşık 500.000 mezun

• Üçte biri meslek liseleri ve teknik liselerden 
olmak üzere yaklaşık 663.000 lise mezunu

    (2010 verileri)

Yani Başbakanlığa bağlı ajans Türkiye’de 
işçilerin hastalık izni alamamasını, reel üc-
retlerin verimlilik artışına karşın düşmesini 

(2) http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/
Pages/10Reasons.aspx Ulaşım [29/04/2010]
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ve uzun çalışma sürelerini rekabet avantajı 
olarak sunuyor. İşçinin yoksullaşması ve yo-
ğun sömürüsü üzerinden yabancı sermaye 
Türkiye’ye çekilmek isteniyor.

 

Avrupa’da Çalışan Başına Ortalama Hastalık 
İzni (2008)

Kaynak: www.invest.gov.tr (MERCER- Avrupa Sağlık ve 
Yan Haklar Raporu 2008’den alıntı)
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Türkiye, yanki tablo’da görüldüğü gibi Avru-
pa ülkeleri dikkate alındığında en az hastalık 
izni alan ülkeler arasındadır. Bulgaristan’da 
hastalık izni 22 günle başı çerkerken, 
Türkiye’de işçiler hastalansa da çalışmak 
durumundadır.

İŞÇİYE AB DÜZEYİNDE HAK, 
İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRÜR

Türkiye’de tam zamanlı ücretlilerin oranı top-
lam ücretliler içinde % 97 dolaylarındadır.(3)  
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2011 yılı Ocak 
ayı verileri dikkate alındığında işçi statüsünde 
çalışan ücretlilerin sayısı 9 milyon 960 bin ve 
tam zamanlı olarak işçi statüsünde çalışan-
ların sayısı, yukarıdaki orana göre, 9 milyon 
662 bin düzeyindedir. 

Türkiye açısından tam zamanlı çalışanların 
olağan haftalık çalışma sürelerinin AB-27 
ülkeleri ortalaması olan 41,8 saate indiril-
mesi 2 milyon 750 bin tam zamanlı istihdam 
yaratmak anlamına geliyor. 45 saat hedefi-
nin anlamı ise 1 milyon 867 bin kişiye iş bu-
lunması demek. Sonuç olarak olağan çalış-
ma sürelerinde 1 saatlik indirim ortalamada 
231 bin kişiye yeni iş sağlamak anlamına 
gelmektedir.

TÜİK verilerine göre resmi işsizlerin sayısı 
ise Şubat 2011 dönemi için 3 milyon 44 dü-
zeyindedir. Dolayısıyla çalışma sürelerinin 
kısaltılmasıyla Türkiye işsizlikteki düşüşle 
beraber, temel sorunlarından olan işgücüne 

(3)  OECD istatistikleri üzerinden 2007, 2008 ve 2009 veri-
leri ortalaması hesaplanarak bulunmuştur.
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katılım, kadın istihdamı ve kayıtdışı konuları-
na daha fazla odaklanabilecektir.     

9 Nisan 2007 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak yürürlüğe giren ve çekinceli ola-
rak kabul edilen Gözden Geçirilmiş Avrupa 
Sosyal Şartı’nın 2. maddesinin 1. fıkrasında 
hükümet, “Verimlilik artışı ve ilgili diğer et-
kenler izin verdiği ölçüde haftalık çalışma 
süresinin aşamalı olarak azaltılmasını öngö-
ren makul günlük ve haftalık çalışma saatleri 
sağlamayı” kabul etmiştir. 

Ancak buna rağmen resmi çalışma süreleri-
nin düşürülmesi gündeme getirilmemekte, 
sorun fazla mesailerin indirilmesi ve kıs-
mi süreli çalışmanın yaygınlaştırılmasında 
aranmaktadır.

YOĞUN ÇALIŞMA REJİMİ TERK EDİLMELİ

Türkiye açısından yıllık ücretli izinler, hastalık 
izinleri, haftalık çalışma süreleri, fazla mesa-
ilerle, işçilerin insani kapasitelerini zorlayan 
bir tempoda çalıştırıldıkları görülmektedir. 
Bunun sonucu olarak açığa çıkan iş kazala-
rının sonuçları, Türkiye’yi dünya ülkeleri ara-
sında en üst sıralara taşımaktadır. 

Bu kanayan yarayı durdurmak ve işsizliğe 
gerçekten çözüm üretmek isteniyorsa, çalış-
ma sürelerinin kısaltılması mutlaka günde-
me gelmelidir.  

8 saatlik işgünü talebinin ve işçi sınıfının 
mücadelesinin simgesi olan 1 Mayıs’a bir 
hafta kalmışken Devlet Bakanı Ali Babacan, 
“Türkiye’de ortalama haftalık çalışma süresi 
49 saat. 49 saat çalışma 45 saate inerse, iş-
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veren 100 kişi değil, 105- 106 kişi çalıştıracak 
ama bunu tercih etmiyor. Şimdi bizim orta-
lama çalışma süresini azaltabilmemiz, işve-
renlerin mevcut elemanlarını çok çalıştırma 
yerine yeni eleman almayı daha kolay hale 
getirmemiz, Türkiye’de işsizlikle mücadele-
de en önemli enstrümanlardan biri olacak. 49 
saatten 45 saate inmesinin işsizlik üzerinde 
3, 4, 5 puan bile etkisi olabilir, eğer doğru bir 
çizgi izlenirse’’ değerlendirmesini yaparak, 
işsizliğin çözümü noktasında önemli bir ko-
nuya dikkat çekmekte, ancak, tedavi yönetimi 
olarak, esnek çalışmayı önererek, yanlış bir 
reçeteyi dayatmaktadır.

Resmi çalışma süreleri kısaltılmadan, fazla 
mesailer makul düzeylere çekilmeden, işsiz-
likle mücadele şansı bulunmamaktadır.

Nitekim aynı konuşmasında Bakan Babacan, 
“Eğer 2023 yılında Türkiye’nin işsizlikte yüzde 
5 hedefine ulaşmasını istiyorsak, bu sadece 
hızlı büyümeyle mümkün değil. Türkiye ne 
kadar hızlı büyürse büyüsün, Türkiye’nin iş-
sizliği yüzde 10’un altına indirmesi mümkün 
görünmüyor, eğer bazı alanlarda reform yap-
mazsa...” demektedir.

Babacan çalışma sürelerinin kısaltılmasında, 
bir yöntem olarak Gözden Geçirilmiş Avrupa 
Sosyal Şartı’nın ilgili hükümlerini göz ardı 
ederek, resmi çalışma sürelerinin kısaltılma-
sını söz konusu etmemekte, çözümü daha az 
kişi ile daha çok iş yapmak anlamına gelen, 
işçinin daha kolay işten çıkarılabildiği esnek-
liği, işin niteliğini ve işçinin gelirini düşüren 
kısmi zamanlı çalışmayı yaygınlaştırmakta 
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aramaktadır. Yani 60 saat üzerinde çalışan 6 
milyon kişi için bir sorun görmemektedir.

Oysa raporda da ifade edildiği gibi çalışma 
sürelerinin ve fazla mesailerin AB düzeyine 
indirilmesi işsizliğin çözümünde önemli bir 
adım olacaktır. 

AKP hükümeti, altına imza attığı sözleşmele-
rin gereğini yapmak, emekçilerin ağır çalış-
ma koşullarının hafifletilmesini esas almak 
bir yana, çalışma koşullarını iyice zorlaştıra-
cak uygulamaları gündeme sokmaya çalış-
maktadır. 

İşçilerin talebi gelir kaybına uğratılmaksızın 
resmi çalışma sürelerinin derhal 40 saate 
çekilmesidir. DİSK, bu talep konusunda gün-
deme getirilecek her türlü girişimi destekle-
meye hazırdır.  

 

18
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2) İSTİHDAM RAPORU

İŞSİZLİK UZUN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN 
SONUCU

İşsizlik olgusu Türkiye’nin öncelikli konu-
larından biri olmaya devam ediyor. Buna 

karşın işsizlikle mücadeleyi, işsizlik seviye-
sinin yüzde 10 seviyesinde tutulması olarak 
belirleyen AKP hükümeti, başarı ölçütünü 
bu hedefe kitlemiş durumda. Sanayi ve Tica-
ret Bakanı Ergün 15 Mart Dünya Tüketiciler 
Günü dolayısıyla Türk Standartları Enstitü-
sü (TSE) tarafından, bir toplantıda : “2011 
yılını işsizlik rakamları açısından önemli bir 
azalmanın olacağı yıl olarak değerlendirebi-
liriz (...) İşsizlik rakamında 2011 yılı sonunda 
yüzde 11’in altında gerçekleşebilecek, belki 
yüzde 10’lara doğru gelebilecek bir imkana 
sahip olduğumuzu görüyoruz” diyerek bu 
konudaki yaklaşımlarını bir defa daha ifade 
etmiş oldu. 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 
yıllık olarak işsizlik oranı yüzde 10 seviyesi-
nin, işsiz sayısı ise 2 milyon 400 bin rakamı-
nın altına düşmüş değil. Buna karşın “teğet 
geçen” krizin etkisi ile yüzde 14 oranını ve 3 
milyon 500 bin rakamını gördü. 2010 yılı için 
ise bu rakam 3 milyon olarak tespit edilmiş 
durumda. 

Devlet Bakanı Ali Babacan ise bir televizyon 
programında işsizlik verilerini değerlendi-
rirken, yapısal reformlar olmadan işsizliğin 
yüzde 10´un altına düşmesinin zor olduğu-
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nu söylüyor. Babacan görüşlerini şöyle ifade 
ediyor:

“Bizim sadece yüksek büyümeyle işsizlik so-
rununu aşağı çekmek mümkün görünmüyor. 
Bizim tek haneli yüzde 5-6 gibi işsizlik oranına 
düşmemiz yapısal tedbirlerle mümkün olacak. 
Mutlaka esneklik unsuru gelmeli işgücü piya-
sasına. İkincisi istihdam politikalarıyla sosyal 
yardım politikalarının örtüştüğü noktalara 
dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü eğitim 
politikalarıyla işgücü piyasasının örtüştürül-
mesi. Son olarak da dezavantajlı gruplar için 
işgücü piyasasında önlemler almak. İlk defa 
giren genç için üç yıl boyunca işveren primi 
ödemeyecek.” 

Hükümetin yapısal işsizliğe yapısal reform-
larla çözüm arayışı söz konusu. Buna karşın 
gündeme getirilen çözüm önerileri Türkiye’nin 
gerçekleri ile örtüşmüyor. Türkiye’de esnek-
lik adı verilen ve emeğin haklarına yönelik 
ciddi kayıpları gündeme getiren düzenleme-
ler zaten 2002 yılında çıkartılan 4857 sayılı İş 
Kanunu ile çalışma yaşamımızda yasal zemin 
bulmuş durumda. Buna karşın Türkiye za-
ten istihdamının yarısının yakını kayıtdışında 
olan, esnekliğin her türlüsünün çalışma ya-
şamında dayatıldığı bir ülke. 

İşçinin veriminin artırılmasını, yani işin yo-
ğunlaştırılmasını, böylelikle 2-3 kişinin ya-
pacağı işi tek kişinin yapmasını amaçlayan 
esneklik uygulamaları, işsizliğe çözüm ola-
mayacağı gibi sorunu derinleştirir. Çünkü 
çalışma yaşamındaki kuralsızlık, esneklik, 
sömürünün yoğunluğu, istihdamı daraltıcı bir 
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etki yaratmaktadır. Türkiye’de çalışma süre-
leri Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği 
bölgesinde yer alan 27 ülke arasında en yük-
sek düzeydedir. Haftalık çalışma süresi EU-
27 ülkeleri arasında 41,8 saat iken Türkiye’de 
bu süre 53,7 saattir. Buna göre Türkiye’de bir 
işçi, Avrupa’daki bir işçiden haftalık 12 saat 
fazla çalışmaktadır. Yani Türkiye’de ortalama 
4 kişinin yapacağı işi 3 kişi yapmaktadır.

Ancak hükümetin işsizliğe çözüm önerile-
ri arasında, çalışma sürelerinin, ücretli izin 
hakkının Avrupa standartlarına getirilmesi 
yoktur. Kamu hizmetlerinin yaygınlaştırıl-
ması yoktur. Sadece sermaye kesimlerine 
daha fazla kaynak aktarılması, çalışma şart-
larının ağırlaştırılması ve esneklik adı altında 
sömürünün artırılması vardır. Bunlar belki 
sermayedarların küresel koşullarda rekabet 
etmesinin ve karlarını artırmalarının bir ara-
cı olabilir. Ancak sömürünün derinleştirilme-
si ve emeğin disiplin altına alınması üzerine 
kurulacak böyle bir dayatmaya emekçilerin 
tahammülü bulunmamaktadır.

Hükümet, sermaye kesimlerinin ihtiyaçlarını 
işsizliğe çözüm olarak sunmak yerine gerçek 
niyetini açıkça ifade etmelidir. Kuralsızlığın, 
güvencesizliğin, esnek çalışma biçimlerinin 
dayatılması dolayısı ile çalışma koşullarının 
tahrip edilmesi ile işsizliğin çözülemeyeceği 
açıktır. 

Nitekim, AKP iktidarının çalışma hayatını 
tahrip ederek işsizliği azaltmaya yönelik at-
tığı her adım geri tepmiş, işsizlik rakamları 
yükselmeye devam etmiştir. Kriz öncesi veri-
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lerle karşılaştırdığımızda Aralık 2010 verileri 
de bu gerçeği doğrulamaktadır. 

İŞSİZ SAYISI 853 BİN KİŞİ ARTTI

TÜİK “Hanehalkı İşgücü Anketi” Aralık 2010 
dönem sonuçları üzerinden yaptığımız he-
saplamalara göre, başta umutsuzluk olmak 
üzere çeşitli nedenlerle son 3 aydır iş arama 
kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya 
hazır olan umudu kesik işsizlerin de hesaba 
katıldığı, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 
18.07’dir. 1 saat bile çalışsa işsiz sayılmayan, 
yetersiz ve eksik zamanlı istihdam edilen 
gizli işsizler ilave edildiğinde bu oran yüz-
de 22 düzeylerine ulaşmaktadır. İşsiz sayısı 
ise resmi 2 milyon 929 bin rakamına karşın, 
umutsuz işsizlerle 5 milyon, gizli işsizlerle 6 
milyon 65 bin düzeyindedir. İşsiz sayısı 2007 
Aralık dönemi ile karşılaştırıldığında 464 bin, 
umudu kesik işsizler dahil edildiğinde 853 bin 
artmıştır. 

Yüksek işsizlik oranları ile boğuşan Türkiye’de 
geçici bir işte çalıştığı için işsiz kalanlarda 
büyük bir trajedi yaşamaktadır. Geçici bir işte 
çalışan her 10 kişiye karşın, geçici bir işte ça-
lıştığı için işsiz kalmış yaklaşık 4 kişi bulun-
maktadır. Buna göre geçici işçiler için işsizlik 
oranı yüzde 39 düzeyindedir. Resmi işsizlerin 
yüzde 32.6’sını da geçici işte çalıştığı için işsiz 
kalanlar oluşturmaktadır.

Aralık 2010 döneminde resmi işsizlerin yüzde 
15,1’ini işten çıkartılanlar, yüzde 17,4’ünü ise 
kendi isteğiyle işten ayrılanlardır. İşyerini ka-
patan 200 bin kişi ise henüz iş bulabilmiş de-
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ğil. Öğrenimine devam eden veya yeni mezun 
işsizlerin sayısı ise 304 bin düzeyinde.  

 

Kaynak: TÜİK 

Buna göre istihdamda temel sorun geçici iş 
ilişkisi olarak görülmektedir. Bu anlamda 
güvencesiz geçici işlerin yoğunlaşması işsiz-
lik verilerini olumsuz etkilemektedir. 

ÇARESİZLİĞE DÖNÜŞ, İŞSİZLİĞİ GİZLEDİ

Türkiye’de kriz dönemi ile birlikte tarım sek-
töründe istihdam edilenlerin sayısında bir 
patlama yaşandı. 2007 Aralık dönemi ile kar-
şılaştırıldığında yaratılan istihdamın yaklaşık 
yarısı tarım kesiminde gerçekleşti. Türkiye’de 
yoksulluğun en yoğun olarak yaşandığı tarım 
kesiminde yaşanan bu artış, krizde halkın ça-
resizliğinin bir göstergesi oldu. Krizin yıkıcı 
etkisi neden ile çaresizliğine sığınan yüzbin-
lerce kişi, işsizlik girdabına kapılmamak için 
tarımsal alana yöneldi. 

Son 3 yıllık dönemde yaratılan 2 milyon 550 
bin kişilik istihdamın, 1 milyon 282 bini tarım 
kesiminde gerçekleşti. Tarımın istihdam için-
deki payı yüzde 21,38’den yüzde 24,68’e fır-
ladı. Tarımda istihdam edilenlerin yarısından 
çoğu kadın olurken, bunların 4’te 3’ü ücretsiz 
aile işçisi olarak istihdama katılmış sayıldı. 

23

ARALIK 2010 DÖNEMİ 

Durumlarına Göre İşsizler 
Kişi 
Sayısı 
(bin) 

Oran 
(Yüzde) 

Çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler 955 32,6 
İşten çıkarılanlar 439 15 
Kendi isteğiyle işten ayrılanlar 489 16,7 
İşyerini kapatan/iflas edenler, 196 6,7 
Ev işleriyle meşgul olanlar 261 8,9 
Öğrenimine devam eden veya yeni mezun 
olanlar 310 10,6 
Diğer nedenler 281 9,6 
 2932 100 
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Az gelişmişlik göstergesi olarak kabul edi-
len tarımsal istihdamda bu artış yaşanmasa 
idi, işsizlik oranları için olumsuz tablo iyice 
kendini gösterecekti. Bu durum istihdam ar-
tışının dayandığı zeminin son derece olumsuz 
olduğunu ortaya koyuyor

Toplamda ise yeni istihdama dâhil olanların 
yaklaşık dörtte biri ücretsiz aile işçisi olarak 
en kötü koşullarda çalışma yaşamına dâhil 
oldu.

Yine son 3 yıllık dönemde umudu olmayan iş-
sizlerin sayısı diğer nedenlerle birlikte işsiz 
sayılmayan ama çalışmaya hazır olanlarla 
birlikte 379 bin kişi arttı. Bu kişiler işsiz sayıl-
madıkları için işsizlik verilerine dâhil olmadı-
lar. Kayıtdışı çalışanların sayısı ise 1 milyon 
kişilik devasa bir artış gösterdi. Eksik ve ye-
tersiz istihdam edilenlerin sayısı ise kriz ön-
cesinin 464 bin üzerinde.

KAYITDIŞI 1 MİLYON KİŞİ ARTTI

Kayıtdışı ekonomi Türkiye’nin en can yakıcı 
sorunlarından biri durumundadır. Ekonomisi-
nin yaklaşık yarısının kayıtdışında olduğu Tür-
kiye, bu dolayımla sosyal güvenlikten, gelirler 
politikasına kadar ciddi bir kriz yaşamakta, 
bu krizin faturası ise topluma kesilmektedir. 
Buna karşın kayıtdışı ile mücadelenin aracı 
olarak denetim yerine, teşvik mekanizmala-
rı gündeme getirilmekte, sermayedarların, 
sosyal güvenlikten, vergi politikasına kadar 
ekonomik sorumlulukları kamunun üzerine 
yıkılmakta, böylelikle finansmanının önemli 
bir kısmı dar gelirlilerin ve emekçilerin üze-
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rine yıkılan bir gelirler politikası ile emekçi-
ler mağdur edilmektedir. Türkiye vergi ada-
letsizliğinden, sosyal güvenlik sistemindeki 
reformlarla emekçilerin kazanımlarının gasp 
edilmesine kadar bir dizi alanda yaptığı uygu-
lamalar bu pratiğin ürünüdür.

Denetim kapasitesinin ve cezai yaptırımların 
etkinliğinin artırılması konularında hala ye-
tersiz kalındığı ortadadır. Sendikal örgütlü-
lüğün, yasal düzenlemelerle neredeyse yok 
edilme noktasına getirildiği bir süreçte, ka-
yıtdışı ile mücadelede önemli mesafeler kat 
etmek son derece zordur. 

Kayıtdışı ile mücadelede etkin bir araç olarak 
kullanılmaya çalışılan ve kayıtdışının maliye-
tini, işverenlerden alarak, işçinin kendi üzeri-
ne yıkmayı amaçlayan düzenlemeler ise yok-
sulluğu derinleştirecek tehlikeli bir oyundur.

2010 Aralık dönemi için açıklanan istihdam 
verilerine göre, kayıtdışı istihdam edilenlerin 
sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 294 
bin kişi, 2007 Aralık döneminden bu yana ise 
1 milyon 40 bin kişi artarak, 9 milyon 517 bine 
ulaşmıştır. 3 yıllık süreçte kayıtdışı istihdam 
oransal olarak yüzde 42 ile hemen hemen ye-
rinde saymıştır.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA YAYGINLAŞIYOR

“İşçinin iş ilişkisine süreklilik sağlanarak ge-
leceğine güven duyması, işini kaybetme, dola-
yısıyla kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını 
oluşturan gelirinden yoksun kalma endişe-
sinin dışında tutulması temel bir haktır.” Bu 
çerçevede geçici iş ilişkisi, işçinin geleceği 
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olan inancını zedeleyen, yeni bir iş bulama-
ma korkusunu tetikleyen, işçinin temel hak-
larından birinin ihlali anlamını taşımaktadır. 
Taşeronlaşma olgusu yine geçici iş ilişkisinin 
bir biçimi olarak yürümektedir. İşsizlik ra-
kamlarındaki düşüşe güvencesiz çalışanların 
ve eksik istihdam edilenlerin sayısındaki artış 
eşlik etmektedir. Yani istihdamdaki artış işin 
nitelik ve süre açısından yetersizliğine işaret 
etmektedir.

Herkese insan onuruna yaraşır bir iş talebi 
dikkate alındığında, krizden güvencesiz ve 
geçici işlerle çıkmanın çözüm olmadığı görü-
lecektir. 

Geçici bir işte çalışanların sayısı, 2010 yılı 
Aralık döneminde 1 milyon 511 bin olarak 
gerçekleşmiştir. Güvencesiz ve geleceğinden 
endişeli olan bu kesimin sayısındaki artış 287 
bin kişidir.

ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNENLERİN 
SAYISI 1 MİLYON 154 BİN

TÜİK HİA Ekim dönemi verilerine göre eksik 
istihdam rakamlarında da artış görünmek-
tedir. Buna göre esas işinde ve diğer işinde/
işlerinde toplam olarak 40 saatten daha az 
süre çalışmış olan ve 1 saat çalışmış olsa bile 
istihdam da sayılanlarla, aynı nedenlerle is-
tihdamda görünen ancak iş bakanların yani 
gizli işsizlerin sayısındaki artış, kriz öncesi 
Aralık 2007 dönemine göre 464 bindir. Bugün 
1 milyon 66 bin kişi yetersiz ya da zamana 
bağlı eksik istihdam edilmektedir. Dolayısıyla 
istihdamdaki artış nitelikli ve insan onuruna 
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yaraşır bir çalışma yaşamına işaret etme-
mektedir. 

İSTİHDAMIN NİTELİĞİ DE ÖNEMLİ

Sonuç olarak, işsizlik oranları korkutucu 
düzeylerde seyretmeye devam etmektedir. 
İstihdam artışı adı altında ortaya konulanın, 
güvencesiz, esnek ve kuralsız kötü çalışma 
koşullarına razı hale gelinmesidir. Çalışma 
koşullarının giderek ağırlaşması, düzenli bir 
gelir getiren, güvenceli işlerde yaşanan aza-
lış, yaygınlaşan taşeron uygulamaları ve dü-
şük ücretler nedeni ile çalışma yaşamı bir ce-
henneme dönüştü. 3 yılda 1 milyon kayıtdışı 
istihdam yaratmayı, insanların çaresizlikleri 
nedeni ile tarımsal kesimine sığınmalarını 
övünç vesilesi haline getirmek doğru bir yak-
laşım değildir. 

Özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeron-
laştırma, kısaca örgütsüzleştirme politika-
ları, sendikal haklara ulaşmayı, dolayısıyla 
işçinin güvenliği ve işyerlerinin denetimini 
olanaksızlaştırmaktadır.

Bütün bunlar, emekçilerin büyük bir kesi-
minin, çalışma ilişkilerinde sınırsız esneklik 
ve keyfiliğin hüküm sürdüğü koşullarda, ku-
ralsız ve güvencesiz olarak çalıştırıldıklarını 
göstermektedir.

 İşsizlikle mücadele için;

 1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşan-
maksızın 40 saate, fazla mesailer için uygu-
lanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürül-
melidir.
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2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanın-
malıdır.

3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçim-
de uygulanmalıdır.

4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına 
alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kal-
dırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce 
kullanabilmesi için gerekli yasal düzenleme-
ler yapılmalıdır.

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

6. Kamuda personel açığı derhal kapatılma-
lıdır.

7. Taşeronlaşma ve kayıtdışı istihdam engel-
lenmelidir.

28

DiSKAR_BÜLTEN MAYIS 2011.indd   28 5/10/11   11:52:34 AM



29
3) SANAYİ’DE İSTİHDAM VE 
REEL ÜCRETLER RAPORU

İKİNCİ ERDOĞAN HÜKÜMETİNDE SANAYİ 
SEKTÖRÜ YERİNDE SAYDI

Enstitümüzün TÜİK Sanayi Üretim Endek-
si, TÜİK Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri ve 

TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi üzerinde yaptığı 
hesaplamalara göre sanayide brüt reel birim 
ücretler kriz öncesine (2007 yılına) göre yüz-
de 8,24 oranında düştü.  

2007 yılı ile 2010 yılı verileri karşılaştırılarak 
yapılan hesaplamaya göre, sanayi istihdamın-
da yaşanan yüzde 5,79, brüt reel ücretlerde-
ki (verimlilik ve istihdam etkisi olmadan) 1,4 
oranındaki daralmaya karşın, üretim yüzde 
1,36, işçilerin verimliliği yüzde 7,53 oranın-
da arttı. Buna göre kriz döneminden bu yana 
daha az kişi ile daha çok iş yapmak zorunda 
bırakılan işçilerin ürettikleri değer başına 
reel brüt ücretlerinde (reel birim ücretler) 
gerileme yüzde 8,24 olarak gerçekleşti. Reel 
birim ücretlerde gerileme 2010 yılında da 
yüzde 1,93 düzeyinde gerçekleşti. 

Reel brüt birim ücretler, ilgili dönem için, ara 
malı imalatında yüzde 8,15, dayanıklı tüketim 
malları imalatında yüzde 13,27, dayanıksız 
tüketim mallarında yüzde 4,69, enerji sektö-
ründe yüzde 19,25, sermaye malı imalatında 
yüzde 3,62 oranında geriledi. 

TÜRKİYE KRİZLE 2 YILINI KAYBETTİ

2007 yılı sanayi üretim verileri ile karşılaş-
tırıldığında, üretimin pek çok sektörde, kriz 
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öncesi dönemin gerisinde olduğu görülür-
ken, toplam sanayi üretimi ise sadece yüzde 
1,36 oranında artış göstermiş durumda. İma-
lat sanayinde ise 2007 yılı rakamlarına tam 
ulaşılamadığı somut bir veri. 

Krizin etkisinin etkisini hissettirmeye devam 
ettiği sektörler arasında, sermaye malı imalatı 
yüzde 8 oranıyla ön sıralarda yerini alıyor. Tü-
tün ürünlerinde imalat 2005 yılı düzeylerinde 
seyrederken, bu veri 2008 yılına göre yüzde 18, 
2007 yılına göre 8,63 aşağılarda seyrediyor. 

Tekstil sektöründe de, üretimde daralma etki-
sini hissettiriyor. 2007 yılına göre tekstil sek-
töründe daralma yüzde 12,69’u bulurken, gi-
yim eşyaları imalatında bu oran yüzde 10. Her 
iki sektör içinde veriler 2005 yılından bile geri. 

Üretimde ciddi kayıpların yaşandığı bir başka 
sektörse, petrol ürünleri imalatı. Sektörde 
daralma 2007 yılı ile karşılaştırıldığında yüz-
de 15 düzeyinde. Üretim 2005 yılının yüzde 10 
altında seyrediyor. 

Ana metal sanayi de üretimin kriz öncesini 
yakalayamadığı sektörlerden biri konumun-
da. Kayıp yüzde 8,45 düzeyinde. Üretimin 
2007 yılının gerisinde kaldığı diğer sektörler 
ise, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, bil-
gisayar, elektronik ve optik ürünleri imalatı, 
başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 
ekipmanları imalatı, diğer ulaşım araçları. 
Özellikle gemi inşa sektörünün de içinde bu-
lunduğu diğer ulaşım araçları imalatı sektö-
ründe yaşanan daralma yüzde 41 düzeylerine 
ulaşmış durumda. Sektörün 2010 yılında kay-
bı ise yüzde 7 düzeyine ulaşıyor.  
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Türkiye’nin gözde sektörü otomotivde de ge-
rileme özellikle, 2008 yılı dikkate alındığında 
yüzde 8 düzeylerinde.
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SANAYİ İSTİHDAMI KRİZ ÖNCESİNİN 
YÜZDE 5 GERİSİNDE

Sanayi istihdamında da kriz öncesi rakamla-
ra ulaşılamadı. Üretim, verimlilik ve istihdam 
rakamlarını karşılaştırıldığında, sanayi istih-
damında kriz öncesi rakamlara ulaşılama-
masının en önemli nedenlerden birini işten 
çıkartılan işçilerin geri alınmaması ve işve-
renlerin aynı işi mevcut kadrosu üzerinden 
daha yoğun çalışma ile gerçekleştirmeyi ter-
cih etmesi oluşturdu. 2007 yılında sanayide 
çalışan her 100 kişiye karşın bugün 2010 yı-
lında 95 kişi bulunmakta. 

İstihdam kaybı ara malı imalatında yüzde 
4,66, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 
5,11, enerjide yüzde 6,98, sermaye malı ima-
latında yüzde 9.35 düzeyinde. 

Tekstil sektöründe istihdam kaybı yüzde 
16.15 iken, motorlu taşıt üretiminde yüzde 
9,32, diğer ulaşım araçları imalatında yüzde 
12,26, bilgisayar, elektronik ve optik ürünle-
rin imalatında yüzde 15,60, tütün imalatında 
yüzde 20,42. 

İstihdam gıda ve içeceklerin imalatı, maden 
ve taş ocakcılığı gibi sektörlerde ise gelişme 
kaydetmiş durumda. 

Bu verilere göre krizin istihdam üzerinde ya-
rattığı baskılanımın devam etmekte olduğu-
nu söylemek mümkündür. 
 

REEL BİRİM ÜCRETLER GERİLİYOR

Krizin emekçilerin üzerinde yarattığı en 
önemli etkilerden biri ise, reel birim ücretle-
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rin geriliyor olmasıdır. 2008 yılında reel birim 
ücretlerde yaşanan gerilemeye 2009 yılında 
kısmi ve sınırlı bir toparlanma eşlik etmiş, 
ancak 2010 yılında reel birim ücretlerde ge-
rileme sürmüştür.

Bu gerilemenin en önemli sebebi işçinin 
üretkenliğinde yaşanan artış ve bu artışın is-
tihdam artışının önüne geçmesidir.

İşçi başına üretkenlik 3 yıllık süre zarfında 
yüzde 7,53 düzeyinde yükseliş kaydetmiştir. 
Buna karşın üretilen değer başına reel birim 
ücretlerde gerilemenin yüzde 8,24 düzeyinde 
gerilemesi son derece düşündürücüdür. 

Aynı dönem için sanayide verimlilik, aramalı 
imalatında yüzde 7,27, dayanıklı tüketim mal-
ları imalatında yüzde 17,89, dayanıksız tüke-
tim malı imalatında yüzde 6,56, enerji sektö-
ründe 14,57, sermaye malı imalatında 1,55 
oldu. Reel birim ücretlerin gerilediği 2010 yılı 
içinse bu oran yüzde 8,19 olarak gerçekleşti.

Buna karşın, son 3 yıllık dönemde sanayide 
reel birim ücretlerin en fazla gerilediği sek-
törlerin başında yüzde 35 ile ağaç ve ağaç 
ürünleri, yüzde 34 ile elektirik gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 33 
ile diğer imalatlar, yüzde 18,5 ile tekstil sek-
törü geldi. Otomotivde reel birim ücretlerde 
gerileme yüzde 13,4’ü buldu. 

Reel birim ücretler 2010 yılında da, bir önce-
ki yıla göre düşüş gösterdi. Buna göre enerji 
sektörü yüzde 11,6, sermaye malı imalatı yüz-
de 12,17 oranında yaşanan gerileme, toplam 
sanayi sektöründe reel birim ücretleri geriye 
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çekti. Ücretlerde düşüş, tütün ürünleri ima-
latında yüzde 21, fabrikasyon metal ürünleri 
imalatında yüzde 5,21, bilgisayara, elektronik 
ve optik ürünleri imalatı yüzde 12 oldu. Oto-
motiv sektöründe yüksek verimlilik artışı ise 
2010 yılı için reel birim ücretleri yüzde 14,89 
geriye çekti. Verimlilik artışı teknolojik yeni-
liklerden daha çok, işin yoğunlaştırılmasının, 
fazla mesailerin, uzun çalışma sürelerinin ve 
esneklik uygulamalarının (birkaç kişinin işi-
ni tek kişinin yapmasının) bir sonucu olarak 
görülüyor.

34

“SANAYİDE REEL ÜCRETLERLE İLGİLİ DEĞİŞİM” 
tablosundaki veriler istihdam, üretim, brüt ücret-
maaş, TÜFE verileri kullanılarak hesaplanmıştır. TÜFE 
verilerinde ortalama 3 aylık ortalama değerler dikkate 
alınmıştır.
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Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

SANAYİDE REEL ÜCRETLERLE İLGİLİ DEĞİŞİM 
(2007/2010) 

SEKTÖRLER DEĞİŞİM 

Toplam sanayi -8,24% 
ARM- Aramalı imalatı -8,15% 
DLT- Dayanıklı tüketim malı imalatı -13,27% 
DZT- Dayanaksız tüketim malı imalatı -4,69% 
E- Enerji -19,25% 

SEM- Sermaye malı imalatı -3,62% 
Madencilik ve taşocakçılığı -8,72% 
Kömür ve linyit çıkartılması -9,02% 
Hampetrol ve doğalgaz çıkarımı -16,30% 
Metal cevheri madenciliği 27,30% 
Diğer madencilik ve taşocakçılığı -13,48% 
İmalat sanayi -6,28% 
Gıda ürünlerinin imalatı 15,05% 
İçeceklerin imalatı 60,64% 
Tütün ürünleri imalatı -17,52% 
Tekstil ürünlerinin imalatı -18,50% 

Giyim eşyalarının imalatı -12,23% 
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı -16,89% 
Ağaç , ağaç ve mantarı ürünleri iml. 
(mob. hariç) -35,09% 
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı -11,91% 

Kayıtlı medyanın basılması ve 
çoğaltılması -0,33% 
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı 20,86% 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı -2,41% 

Temel eczacılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin  -0,10% 
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 4,38% 
Diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı -12,38% 

Ana metal sanayii -0,37% 
Fabrikasyon metal ürünleri imlalatı 
(makine ve teçhizat hariç) 7,47% 

Bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı -9,62% 

Elektrikli teçhizat imalatı 0,61% 
Başka yerde sınıflandırılmamış makine 
ve ekipman imalatı 0,89% 
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve 
yarı treyler (yarı römork) imalatı -13,40% 

Diğer ulaşım araçlarının imalatı 61,40% 
Mobilya imalatı -12,43% 
Diğer imalatlar -33,55% 
Makine ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımı -5,88% 

Elektrik, gaz,buhar ve iklimlendirme -34,55% 
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ADI DÖNEMİ DEĞERİ KAYNAK 

TÜFE-Bir Önceki Aya Göre 
Değişim(2003=100)(%) Nisan 2011 0,87 TÜİK 
TÜFE-Bir Önceki Yılın 
Aralık Ayına Göre 
Değişim(%) Nisan 2011 2,45 TÜİK 
TÜFE-Bir Önceki Yılın Aynı 
Ayına Göre Değişim(%) Nisan 2011 4,26 TÜİK 
TÜFE-Oniki Aylık 
Ortalamalara Göre 
Değişim(%) Nisan 2011 6,79 TÜİK 

GSYH(Cari)(Milyon YTL) 2010 1.105.101 TÜİK 
GSYH-Gelişme 
Hızı(Cari)(%) 2010 0,20 TÜİK 
GSYH-Gelişme 
Hızı(Sabit)(%) 2010 -4,70 TÜİK 

GSYH(Sabit)(Milyon YTL) 2010 97.144 TÜİK 

Toplam Erkek Nüfus (bin) 2010 37.403  TÜİK 

Toplam Kadın Nüfus 2010 36.608 TÜİK 

Toplam Nüfus 2010 73723 TÜİK 

KM Kareye düşen nüfus 2010 96 TÜİK 

Ortanca yaş 2010 29,2 TÜİK 
Türkiye-Genç nüfusta 
işsizlik oranı(%) 

Ocak 2011 
Dönemi 22 TÜİK 

Türkiye-İstihdam oranı(%) 
Ocak 2011 
Dönemi 42,3 TÜİK 

Türkiye-İstihdam(000) 
Ocak 2011 
Dönemi 22.461 TÜİK 

Türkiye-İşgücüne dahil 
olmayanlar(000) 

Ocak 2011 
Dönemi 27.546 TÜİK 

Türkiye-İşgücüne katılım 
oranı(%) 

Ocak 2011 
Dönemi 48,1 TÜİK 

Türkiye-İşgücüne katılım 
oranı-Erkek(%) 

Ocak 2011 
Dönemi 70,3 TÜİK 

Türkiye-İşgücüne katılım 
oranı-Kadın(%) 

Ocak 2011 
Dönemi 26,6 TÜİK 

Türkiye-İşgücü(000) 
Ocak 2011 
Dönemi 25.505 TÜİK 

Türkiye-İşsizlik Oranı(%) 
Ocak 2011 
Dönemi 10,9 TÜİK 

Türkiye-İşsiz(000) 
Ocak 2011 
Dönemi 3.044 TÜİK 

AÇLIK SINIRI (TL) NİSAN 2011 926 DİSK-AR 

YOKSULLUK SINIRI (TL) 
NİSAN 
2011, 2.926 DİSK-AR 

GT İŞSİZLİK ORANI (%) 
Ocak 2011 
Dönemi 18,95 DİSK-AR 

ORTALAMA HANEHALKI 
TÜKETİM HARCAMASI 2009 1.688 TÜİK 

BÜTÇE AÇIĞI (Milyon TL) 

Ocak-
Ağustos 
2010 14.387 MALİYE 

DIŞ BORÇ (Milyon Dolar) 
2010 4. 
Çeyrek  290.350 HAZİNE 

İÇ BORÇ (Milyon TL) Mart 2011 359.900 HAZİNE 
Dış Ticaret Açığı Ocak-
Temmuz (Milyon dolar) 2010 48.528 HAZİNE 

Kapasite kullanım oranı Nisan 2011 74.9 TÜİK 

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
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DİSK-AR tarafından hazırlanan ve üç 
aylık periyotlarla yayımlanan araştırma 
bültenimizin bu üçüncü kitapçığı Nisan-
Mayıs-Haziran 2011 dönemini kapsıyor. 

Ekim-Kasım-Aralık 2010 döneminde 
yayınlanan “ESNEKLİĞİN KISKACINDA 
İSTİHDAM” ve Ocak-Şubat-Mart 2011 
döneminde yayınlanan “ASGARİ ÜC-

RETLE ASGARİ YAŞAM” isimli bültenle-
rimizden edinmek için DİSK Araştırma 

Dairesi’ni arayınız.
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Bültenimizin bu sayısının 
ana temasını, işçi sınıfının 

en önemli mücadele 
alanlarından biri olan çalışma 

süreleri oluşturuyor. 
Türkiye’de çalışma sürelerinin 
ve izin hakkının ele alındığı 

bu raporda, Avrupa Birliği ve 
dünya ülkeleri ile 

karşılaştırmalara yer veriliyor. 
Son derece çarpıcı sonuçlara 
varılan raporda, işsizlik ile 
yoğun çalışma arasındaki 

doğrudan bağlantı 
ortaya konuluyor.
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