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Bu sayıda; 

2011 yılı İşgücü ve İstihdam Rakamları değerlendirilmiştir. 
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İşsizler Tarım sektörüne mi gizlendi?  

 2011 yılı işsizlik oranı TÜİK tarafından % 9,8 olarak açıklandı. Bu, 2004 sonrasında 

kaydedilen en düşük işsizlik oranı.  

 Bu rakamla birlikte AKP’nin 9 yıllık iktidarındaki ortalama işsizlik oranı da netleşmiş 

oldu. AKP iktidarından önce (1980–2002) ortalama işsizlik % 8,3 iken; AKP’nin 

iktidar olduğu 2003–2011 döneminde aynı oran % 11,1 olarak gerçekleşti.  

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK 

 İşsizliğin ilk defa 2011’de kriz dönemi öncesinin  (2007) yarım puan altına düştüğü 

anlaşılıyor. Bu nedenle işsizliğin gerilemesine neden olan istihdam gelişmelerine 

yakından bakmakta yarar var. 

 2011–07 döneminde işgücü 3 milyon 611 bin kişi artarken, istihdam 3 milyon 371 bin 

kişi artmış.  

 2011–07 döneminde yaratılan istihdamda aslan payını özellikle iki sektörün aldığı 

görülüyor. Bunlar % 37,9 (1milyon 276bin kişi) ile tarım ve % 37,4 (1 milyon 260 bin 

kişi) ile hizmetler sektörü.  

 Yani krizden çıkışta yaratılan her 100 istihdamın 75’i bu iki sektörden gelirken; 13’ü 

inşaat sektöründen ve sadece 12’si sanayiden, geliyor.   
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Tablo: Sektörlere Göre İstihdam Gelişmeleri (1000 Kişi) 

  Tarım Sanayi İnşaat Hizmet Toplam 

2004 5,713 3,929 967 9,023 19,632 

2005 5,154 4,183 1,107 9,623 20,067 

2006 4,907 4,283 1,196 10,037 20,423 

2007 4,867 4,314 1,231 10,326 20,738 

2008 5,016 4,440 1,242 10,495 21,194 

2009 5,240 4,079 1,306 10,650 21,275 

2010 5,683 4,496 1,431 10,986 22,596 

2011 6,143 4,704 1,676 11,586 24,109 

Fark      

2007–2004 — 847 385 265 1,303 1,106 

2011–2007 1,276 390 445 1,260 3,371 

2011–2008 1,127 264 434 1,091 2,915 

2011–2009 903 625 370 936 2,834 

2011–2010 460 208 245 600 1,513 

Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız 

 

Kaynak: TÜİK 

 Türkiye iç talebe yaslanarak krizden çıkarken; başta hizmet ve inşaat olmak üzere dış 

rekabete kapalı sektörler büyümeye en fazla katkıyı yaptı.  

 Aslında bu yeni bir durum değil, Türkiye son dokuz yıldır böyle bir büyüme bileşimi ile 

birlikte yaşıyor. Ancak kriz öncesinde hizmet sektöründe kaydedilen hızlı büyümelere 

karşın; bu sektörde özellikle 2011’deki kadar, yüksek istihdam artışı yaşanmamıştı.1 

                                                 
1
 Bu konuda detaylı değerlendirme Ekonomik Görünüm Raporu No: 24’de yapılmıştır. 

http://www.chp.org.tr/?page_id=41050 
  

http://www.chp.org.tr/?page_id=41050
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Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız  

 Ancak kriz sonrasında işsizlikte kaydedilen düşüşte,  asıl üzerinde durulması gereken 

sektörün tarım olduğu istihdam rakamlarından açıkça görülüyor.  

 Krizden önce (2007–2004) bu sektörde istihdamın sürekli gerilediği ve bunun AKP 

iktidarı tarafından tarımda yapısal dönüşüm olarak açıklandığı hala hatırlarda. 

Ancak krizden sonra Türkiye ekonomisinde yeni bir dönüşümün başladığı ortaya 

çıkıyor. Dönüşümün adının bu sefer “hadi gel köyümüze geri dönelim”  olduğu 

görülüyor. 

 Nitekim yıllar itibariyle toplam istihdamın sektörlere dağılımına bakıldığında AKP’nin 

çıraklığının ikinci yılında (2004) % 29,1 olan tarımın istihdam içindeki payı; çıraklığın 

bittiği 2007 yılında % 23,5’e düşmüş…  

 Ancak kriz dönemi olan 2008–09 döneminde artmaya başlayan tarımın toplam 

istihdam içindeki payı, krizden sonra da bu artışını devam ettirmiş ve 2011’de % 

25,5’e yükselmiş.  
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Kaynak: TÜİK 

 İstihdamın bileşimindeki bu değişim son iki yılda tarımda çalışan başına katma 

değerde de açıklaması güç, hızlı bir düşüşe yol açmıştır.   Bu konuda dikkat çeken 

diğer bir sektör ise inşaattır.  İnşaat sektöründe de çalışan sayısının sektörün katma 

değerinden daha hızlı artması, çalışan başına katma değerin sürekli gerilemesine 

neden olmaktadır. 

 

Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız 

 Tarım, aile işçiliğinin yoğun ve kayıt dışılığın yüksek olduğu bir sektör. Nitekim 2011–

09 döneminde yaratılan toplam 2 milyon 834 bin kişilik istihdamın 811 bin kişilik kısmı 

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmadan yaratılmış. Bu dönemde tarımın 

kayıt dışı istihdama katkısı 648 bin kişiyken, tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam 

163 bin kişi artmış. 
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 Sonuçta 2011–09 döneminde yaratılan her 100 istihdamdan 29’u kayıt dışında 

yaratılmış.  

Köyüne dönen çalışıyor görününce 2011’de % 14,6 olacak işsizlik tek hane 

de kaldı. 

 Tüm bu veriler krizle birlikte hızla artan işsizliğin azaltılmasında tarım sektörünün en 

önemli rolü oynadığını gösteriyor.  

 Aslında hem katma değer düşüşleri hem de kriz öncesinde sektörel istihdamda 

görülen eğilimler istatistiki yöntemlerle rakamlara adeta arzulanan sonuçların 

söyletildiğini ve işsizlerin tarım sektörüne gizlendiğini ortaya koyuyor. 

 Bunu daha açık gösterebilmek için 2007 ile 2011 arasında toplam istihdam 

artışından tarımdaki artışı çıkardığımızda, yani tarım istihdamının 2007 düzeyinde 

kaldığını varsaydığımızda, % 9,8 olan 2011 işsizlik oranı, % 14,6’ya kadar çıkıyor. 2 

milyon 615 bin kişi olan işsiz sayısı da 3 milyon 891 bine yükseliyor. 

 Bu rakama iş bulma ümidini kaybeden, mevsimlik çalışan gibi toplam 2 milyon kişiyi 

de eklediğimizde ise 4,6 milyon kişi civarında olan geniş işsizler ordusunun 2011’de 

5,9 milyon kişiye çıkacağı görülmektedir. Yani, % 20,5 olacak geniş işsizlik oranı 

işsizlerin tarımda gizlenmesi sonucunda 2011’de % 16,1’e düşmektedir. 

 Diğer taraftan 2007’ den sonra kaydedilen tarımdaki istihdam artışının 2/3’ünden 

fazlasının ekonomide yüzde 8,8 oranında bir büyümenin kaydedildiği 2009–2011 

arasında olması, bu sektörde aynı dönemde kişi başına katma değerdeki hızlı düşüşle 

birlikte değerlendirildiğinde izaha muhtaç bir durum ortaya çıkarmaktadır.  

 Tüm bu veriler krizde tarıma gizlenen işsizlik olgusunun krizden çıkış sürecinde 

hızlanarak sürdüğünü, işsizlerin tarım sektörüne süpürüldüğünü açıkça 

göstermektedir.   

Sonuç ve Değerlendirme  

 Türkiye 2008–09 krizinden sonra ekonomide ciddi kırılganlık yaratan bir büyüme 

süreci yaşamış, üretilenden fazla tüketim yapılmış, dışarıdan gelen sıcak parayla 

vatandaşın borçlarının hızla artmasına seyirci kalınmıştır. 
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 Hizmet ve inşaat gibi dış rekabete kapalı sektörler bu süreçte büyümenin motoru 

olmuş; Türkiye tüketerek büyümüştür.  

 Kırılganlık yaratan, sürdürülemez bu süreç her nasılsa ciddi bir istihdam yaratmış 

görünmektedir. 2003–07 döneminde istihdam yaratmayan aynı model, krizden sonra 

nasıl bir dönüşüm geçirmiş ve istihdam yaratır hale gelmiştir? 

 Bu soruların detaylı bir analize ve yoruma ihtiyaç duyduğu muhakkaktır. Bu çerçevede 

cevaplandırılması gereken önemli sorulardan birisi de tarım sektöründe 

yaşanmaktadır. 

 Bugün ülkemizde pek çok köye bankalar tarafından el konulmakta2, tarımda kendi 

kendine yeten Türkiye’de kurban bayramında kesilecek kurbanlıklar bile Şili’den, 

Avustralya’dan, Sırbistan’dan ithal edilmektedir. 

 Hal böyle olmasına rağmen, 2004–07 arasında sürekli gerileyen ve AKP iktidarının 

yapısal dönüşüm diye açıklayarak övündüğü tarım istihdamındaki gerileme krizle 

birlikte tersine dönerek artmaya başlamıştır. Ancak asıl ilginç husus tarım 

istihdamındaki bu artışın yılda ortalama % 8,8 gibi yüksek bir büyüme hızının 

yaşandığı 2010–11 döneminde de sürmesidir.  

 Her nedense bu yüksek büyümeye rağmen insanlarımız, daha yüksek gelir 

sunabilecek, niteliği daha yüksek olabilecek işlerin peşine, tıpkı 2004–07 döneminde 

olduğu gibi, düşmemiş ve tarımda çalışmayı tercih etmiştir. 

 Veriler 2011’de tek haneye düşen işsizlik oranının, tarımdaki istihdam artışı olmasaydı 

% 15 civarında olacağını göstermektedir. Şehirlerde iş bulamayıp köyüne dönenleri 

tarımda çalışıyor gösterilmesi, işsizliğin tarıma gizlenmesinden başka bir şey değildir.  

                                                 
2
 Sakarya’ya bağlı 7 köyün arazilerine özel bir banka tarafından el konulmuştur. 

http://www.habersakarya.com/haber/siyaset/chp-lideri-kilicdaroglu-icraya-dusen-koyleri--gezecek/4869.html 
 

http://www.habersakarya.com/haber/siyaset/chp-lideri-kilicdaroglu-icraya-dusen-koyleri--gezecek/4869.html

