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Bu sayıda; 

2012 Ekim ayı İşgücü ve İstihdam Verileri,  

2012 Bütçe Sonuçları değerlendirilmiştir. 
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İstihdamda Soru İşaretleri Devam Ediyor…  

 2012 Ekim ayında işsizlik oranı, 2011’in aynı dönemine göre, değişmeyerek % 9,1 

olurken; mevsim etkilerinden arınmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre, 0,1 puan 

gerileyerek Ekim’de % 9,3 oldu.  

 İş aramadığı halde çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalışanları da içeren geniş 

işsizlik oranı ise Ekim’de, 2011’in aynı dönemine göre, 0,2 puan artarak % 15 oldu. 

  

Kaynak: TÜİK 

 Ekim’de geniş ve resmi işsiz sayıları ise, 2011’in aynı dönemine göre, sırasıyla 251 bin ve 87 

bin kişi artarak yine sırasıyla 4 milyon 505 bin ve 2 milyon 541 bin kişiye ulaştı. 

 Henüz geçen yılın  tamamına ilişkin veriler netleşmemekle birlikte 2012, iş gücü ve istihdam 

verilerinin niteliği konusundaki soru işaretlerinin arttığı bir yıl oldu. Özellikle İş-Kur ve 

TÜİK’in işsiz sayılarının geçtiğimiz yıl ortasında neredeyse eşitlenmesi, ekonomide 

kayıtdışında işsiz kalmaması gibi bir tablonun ortaya çıkması, yine ekonomideki hızlı 

yavaşlama ve iç talepteki daralmaya rağmen hizmet sektöründeki izaha muhtaç istihdam 

artışları soru işaretlerinin yoğunlaştığı alanlar oldu. Geçtiğimiz sayılarda  bu hususlara 

dikkat çekmeye çalıştık 1.  

 Aynı soru işaretleri Ekim ayında da devam etti.  

 Ekim’de İş-Kur’a kayıtlı işsizler ile TÜİK işsiz sayıları arasındaki makas kapanmaya devam etti. 

Nitekim 2011 Ekim ayında İş-Kur’a kayıtlı işsiz sayısının, TÜİK işsiz sayısına oranı % 74 iken, 

aynı oran 2012’de % 87’ye çıktı. Toplam istihdamın sadece % 60’nın kayıtlı olduğu bir 

ekonomide işsizlerin % 87’sinin İş-Kur’a kayıtlı olması gerçekten izaha muhtaç.  

                                                 
1
 Örneğin Kasım 2012’de yayımlanan Raporun 46. Sayısı; Eylül 2012’de yayımlanan Raporun 42. Sayısı. 
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Kaynak: TÜİK, İş-Kur,  Not: İş-Kur işsizlik rakamları, TÜİK verileri ile uyumlu hale getirmek için, 

üçer aylık hareketli ortalamalarla düzeltilmiştir. 

 

 Yine Ekim ayında, 2011’in aynı ayına göre, toplam istihdamdaki artış 1 milyon 23 bin ile 2012 

yılı boyunca kaydedilen en yüksek istihdam artışı olurken; istihdamdaki artışın 808 bini hizmet 

sektöründen geldi.  

 Büyümenin % 3’ün altında kalacağı ve iç talepten büyümeye negatif katkı geleceğinin 

anlaşıldığı 2012’de hizmet sektörü istihdamındaki artışı iyi sorgulamamız gerekiyor.  

 Nitekim sektörlerin katma değer ve istihdam artışlarını bir arada ele aldığımızda 2012’nin 

üçüncü üç ayında ilginç gelişmeler olduğu dikkati çekiyor. 

 2012’nin üçüncü üç ayında hizmet sektörü katma değeri, 2011’in aynı dönemine göre, sadece 

% 1,4 artmasına karşın aynı sektörde istihdamın % 5 arttığı görülüyor. Bu hizmet sektöründe 

her bir puanlık üretim artışının istihdamda 3,5 puanlık artışa yol açtığını gösteriyor.   Mevcut 

serilerde böyle bir istihdam artışı mevcut değil. Bu ilk kez yaşanıyor (Mevcut sektörel istihdam 

serileri 2009 yılından itibaren rapor edilmektedir). 
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 Bu, aynı zamanda hizmet sektöründe verimlilik konusunda sıkıntıların arttığı anlamına da 

geliyor. Aynı düzeyde katma değeri daha yüksek bir istihdam ile yaratan hizmet sektörünün 

ayakta kalması için geriye tek bir seçenek kalıyor o da fiyatları artırmak. Bu tablo ile 

önümüzdeki dönemde hizmet sektöründe fiyat baskısının artması güçlü bir olasılık olarak 

görülüyor. 

Tablo: Sektörel İstihdam ve Katma Değer Gelişmesi (%) 

 

Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız. 
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 Teorik boyut bir yana, hizmet sektörünün alt kırımlarına bakıldığında daha ilginç bir tablo ile 

karşı karşıya kalınıyor.  

 Ekim’de hizmet sektöründeki 808 bin kişilik istihdam artışının % 71’inin kamuda çalışanların 

ağırlıklı olduğu “idari ve destek hizmet faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma, Eğitim, 

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” sektörlerinden geldiği dikkati çekiyor.  

 Eğitim ve insan sağlığı-sosyal hizmetler grubundaki istihdam artışı büyümenin 

sürdürülebilirliği açısından olumlu karşılanmakla birlikte özellikle kamu yönetimi ve savunma 

sektöründe 2011’in ikinci yarısından itibaren yaşanan gelişmeleri iyi sorgulamamız gerekiyor. 

Çünkü bu dönemde kamunun hizmet sektörü istihdamındaki artışa ciddi katkı yapmaya 

başladığı anlaşılıyor. Özellikle 2012’nin ilk yarısında hizmet sektöründe yaratılan her dört 

istihdamdan biri kamu yönetimi ve savunmadan geliyor. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Tüm bu verilerden, 2009 krizinden çıkışta, tarım sektörünün işsizliği saklamadaki rolünü; 

ekonominin yavaşladığı 2012’de kamu sektörünün üstlendiği anlaşılıyor.  
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Tablo: İşgücü ve İstihdam Gelişmeleri 

 

Kaynak: TÜİK 

Eylül’deki zamlar aşırıya kaçtı, 2012 bütçe açığı Ekim’deki resmi 

tahminin altında kaldı. 

 2012’de bütçe açığı hedefin % 36 üzerinde gerçekleşerek 29 milyar TL oldu. Buna karşın 

geçtiğimiz Ekim’de 33,5 milyar TL olarak ilan edilen yılsonu gerçekleşme tahmininin % 14 

altında kaldı.  
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 2012’de Faiz Dışı Fazla ise 19,6 milyar TL ile başlangıç hedefinden % 33 daha düşük; 

gerçekleşme tahmininden ise % 26 daha fazla gerçekleşti.  

 Böylece 2012 bütçesi yılbaşındaki hedeflerden daha kötü, gerçekleşme tahminine göre ise 

daha iyi gerçekleşti. 

Tablo: 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

 2012’de faiz hariç giderler hedefin % 3,8 (11,4 milyar TL) üstünde kalarak 312,1 milyar TL 

olurken; 2011 yılına göre faiz hariç harcamalardaki artış % 14,6 oldu. Enflasyonun 2012’de 

% 6,2 olduğu düşünüldüğünde harcamaların enflasyonun çok üstünde arttığı görülüyor. 

 Özellikle faiz hariç toplam harcamaların neredeyse % 70’ini oluşturan personel giderleri ve 

cari transferlerdeki artış kayda değer. Bu iki harcama kaleminde 2011’e göre artış sırasıyla 

% 18,6 ve % 17.  
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 Aynı dönemde sermaye giderlerinde de % 11’e yakın artış var. Başlangıç hedefi ile mukayese 

edildiğinde yatırım harcamaları hedefin % 22 üstünde kaldığı dikkati çekiyor. Bu aşım, son 

yıllarda bir bütçe klasiği haline geldi. 

 Yılın başlangıcında sermaye giderlerine ait ödenekleri düşük göstermek suretiyle harcama 

disiplini görüntüsü veren iktidar; yıl içinde personel gibi otomatik ödenek alan kalemlerden 

bu harcama faslına aktarma yapmak suretiyle sermaye giderlerini şişirmektedir. Bütçe 

samimiyetini alt üst eden bu uygulamanın 2012’de de sürdüğü anlaşılıyor. 

 2012’de vergi gelirleri ise hedeflenen seviyede gerçekleşerek 278,7 milyar TL olurken, 2011’e 

göre vergi gelirlerindeki artış % 9,8 olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri hedefi yakalamakla 

beraber, burada özellikle 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan vergi artışlarının etkisini dikkate 

almak gerek. Nitekim 2013 Programı söz konusu vergi artışlarının 2012 Bütçe Gelirlerine 

katkısını 2,3 milyar TL olarak ifade ediyor (2013 Programı syf.56). 

Tablo: Merkezi Yönetim Bütçe Performansı (Ekim Ayı Gerçekleşme Tahminine Göre) 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

 Bu, aynı zamanda, Eylül’de vergiye yapılan zamlar olmasa bütçe açığının 31,1 milyar TL’ye 

kadar çıkacağını ve bütçe açığının başlangıç hedefinin % 47 üstünde kalabileceği anlamına da 

geliyor. Vatandaşa kesilen bu faturaya rağmen bütçe açığının hedefin oldukça üstünde kaldığı 

görülüyor.  
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 Diğer yandan vatandaşa kesilen bu faturanın arkasında Ekim ayında yapılan yüksek harcama 

tahminlerinin de bulunduğu anlaşılıyor. Harcamalarda toplam 362,7 milyar TL’lik gerçekleşme 

tahminine karşın, yılsonunda gerçekleşmenin 360,5 milyar TL olduğu anlaşılıyor. 

 Ekim ayı tahminlerine göre bütçe gelirleri 2,5 milyar TL yukarıda kalırken, bunun 1,2 milyar 

TL’sinin teşebbüs ve mülkiyet, bağış ve yardımlar, faizler, paylar ve cezalar gibi vergi dışı 

gelirlerden geldiği geriye kalan 1,3 milyar TL’nin ise özel bütçeli idarelerin öz gelirlerindeki 

artıştan kaynaklandığı anlaşılıyor. 

 Bununla beraber 2012’de iç talepteki yavaşlama ve ithalattaki gerilemenin bütçenin önemli 

vergi kalemlerini etkilediği görülüyor. Özellikle vergi gelirleri içinde % 20 paya sahip 

uluslararası ticaretten alınan vergilerin artış hızı sadece % 3,5; yine toplam veri gelirleri içinde 

% 10 paya sahip olan içeride alınan KDV’de ise % 5,4 gibi sınırlı artış söz konusu.  

Tablo: Seçilmiş Bazı Vergi Gelirlerinin Gelişimi (Milyon TL) 

  

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Uluslararası ticaretten alınan vergilerin gelişimine bakıldığında ise yılın son üç ayında bu 

vergilerden elde edilen gelirin yeniden artmaya başladığı dikkati çekiyor. Nitekim bu vergi 

kalemlerinde ikinci ve üçüncü üç aylarda düşen tahsilatın, son üç ayda ciddi artış gösterdiği 

anlaşılıyor. 2012’nin son üç ayında ithalden alınan KDV’nin % 15,4 artması geçen yılın son üç 

ayında ithalatın yeniden hız kazandığına işaret ediyor. 
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Kaynak: Turkey Data Monitor 


