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Bu sayıda; 

2012 Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç ve Merkez Bankası Rezervleri,  

2012 Kasım ayı işgücü ve istihdam verileri değerlendirilmiştir. 
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Kısa Vadeli Dış Borçlarda Yeni Rekor… 

 TCMB, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku verilerini yayımladı. Veriler geçtiğimiz 

Kasım ayında yeni bir rekora imza atıldığını gösteriyor.  

 2011 sonunda 82,5 milyar dolar olan Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu, 2012’nin Kasım 

ayında, % 22,7 artarak, 101,2 milyar dolara ulaştı. Böylece kısa vadeli dış borç stoku 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, 100 milyar dolar sınırını aşmış oldu.  

 

Kaynak: TCMB 

 Kısa vadeli dış borçları 10 yılda 6,6 kat artırmak gibi bir ‘başarıyı’ daha önce hiçbir 

iktidar göstermemişti. AKP iktidarı bu ‘başarısı’ ile ne kadar övünse azdır!  

 Üretmeden tükettiren; kazanmadan harcattıran ve millete borçlanmadan başka bir 

seçenek bırakmayan AKP iktidarı ve Sayın Başbakan yarattıkları bu eseri görmezlikten 

geliyor.  

 Bunu görmeyen Başbakan ve AKP iktidarı el parasıyla, yani borçlanarak TCMB 

kasasına koyduğu rezervleri ise parlatmaya uğraşıyor… 

 Nitekim AKP iktidara geldiğinde Merkez Bankası kasasında, altın dâhil, 26,2 milyar 

dolar rezerv varken, Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu sadece 15,2 milyar dolardı.  

 Aradan geçen 10 yılda Merkez Bankası kasasındaki rezerv 4,5 kat artarak 118,4 milyar dolar 

olurken; aynı dönemde kısa vadeli dış borç 6,6 kat artarak 101,2 milyar dolara ulaştı.  

 AKP iktidar olduğunda her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç için 172 dolar Merkez Bankası 

kasasında rezerv varken; Merkez Bankası kasasındaki rezerv şimdi 117 dolara düştü.  

 AKP’nin “rezerv/borç oranını” devir aldığı dönemle aynı noktaya getirmesi için ya 

Merkez Bankası rezervlerini 174 milyar dolara çıkarması; ya da ülkenin kısa vadeli 

dış borcunu 68,8 milyar dolara indirmesi gerekiyor.  
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 Bu ikisinden birini yapamamış bir iktidarın Merkez Bankası rezervlerini gündeme 

getirmesi bir sıkıntının dışa vurumu ihtimalini ve  “borçlunun döşeği ateşten olur” 

atasözünü akıllara getiriyor. 

 

Kaynak: TCMB 

İşsizlikteki Artış Hızlanıyor… 

 Geçtiğimiz yılın Ekim-Kasım-Aralık aylarını içeren Kasım ayı işgücü ve istihdam verileri 

2012’nin son üç ayında işsizlikteki artışın hızlandığını ortaya koyuyor.  

 Geçtiğimiz Kasım’da işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, 0,3 puan 

artarak %  9,4 olurken; aynı dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi artarak 2 milyon 630 bin 

kişiye ulaştı. Kasım’da mevsim etkilerinden arınmış işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış 

ile % 9,5 oldu. Böylece son 15 ayın en yüksek işsizlik oranı Kasım’da gerçekleşti. 

 

Kaynak: TÜİK 
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Kaynak: TÜİK 

 Kasım’da işsizlikteki artışın ana belirleyicisinin çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 

sayısındaki hızlı artış olduğu anlaşılıyor. Çalışma iştah ya da ihtiyacı artan bu nedenle 

çalışmak isteyen vatandaşlarımızın sayısı geçtiğimiz Kasım’da, bir yıl önceye göre, 1 

milyon 225 bin kişi artmış. Bu mevcut seride tüm Kasım ayları itibariyle en yüksek 

işgücü artışı…  

 Aynı dönemde işe kavuşabilen yani istihdam edilebilen vatandaşlarımızın sayısının ise 

1 milyon 24 bin kişi arttığı görülüyor. Çalışmak isteyen vatandaşlarımızın sayısındaki 

artış; işe kavuşabilen, yani istihdam edilebilen, vatandaşlarımızdan fazla olunca işsiz 

sayısının Kasım’da, bir yıl önceye göre, 201 bin kişi arttığı anlaşılıyor. 

 Mevsim etkilerinden arınmış işgücüne katılım ve istihdam oranlarının üçer aylık 

hareketli ortalamalarının seyri de özellikle 2012’nin son aylarında bir trend 

değişimine işaret ediyor. Gerek çalışmak isteyenlerin gerekse istihdam edilenlerin 

oranı son aylarda yeniden artış eğilimine girmiş. Oysa her iki oran da 2011 yılından bu 

yana hemen hemen aynı seviyede seyretmiş. 

 Ortaya çıkan bu tablo gerçekten izaha muhtaç…  

 2012’de % 2,5 gibi oldukça düşük bir büyümenin olacağı artık ortada. Hükümet 

üyeleri de bunu artık kabul ediyor. Üstüne üstlük ekonomik aktivitede en kötü 

dönemin yılın son üç aylık dönemi olduğu da anlaşılıyor.  

 Hal böyle iken büyüme ve üretimin son derece yavaşladığı geçen yılın son aylarında 

hem çalışmak isteyenlerde, hem de istihdamdaki artışı AKP Hükümeti ne ile 

açıklayacak gerçekten merak ediyoruz… 

 Ekonomik kriz ve ekonomide yavaşlama dönemlerinde çalışmak isteyenlerin 

sayısındaki artış anlaşılabilir. Böyle dönemlerde ailelerin gelirlerinin düşmesi ya da 
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ailede çalışanın işini kaybetmesi, diğer aile bireylerini de çalışmaya zorlayabilir. Bunu 

en son 2009’da yaşanan krizde gördük. Ancak ekonomi hızla yavaşlarken istihdamın 

buna eşlik etmemesi aksine artması açıklamaya gerçekten muhtaç.  

 

Kaynak: TÜİK 

 Nitekim benzer bir durum sanayi üretiminde de söz konusu. Geçtiğimiz yılın son üç 

ayında, 2011’in aynı dönemine göre, sanayi üretimindeki artış sadece % 0,26 iken; 

aynı dönemde istihdamdaki artış % 2,4 oldu. 2012’de sanayi üretimindeki artışın dibe 

oturduğu bir dönemde, istihdamdaki artış en yüksek seviyeye çıktı. 

 Bu 2012’nin son üç ayında her bir birimlik sanayi üretim artışının istihdamda 9,4 birimlik 

artışa yol açtığı anlamına geliyor. Böyle bir esnekliği açıklayabilmek mümkün değil… 

Tablo: Sanayi Üretim ve İstihdamındaki Artış (%) 

    Üretim (I) İstihdam (II) Esneklik (II/I) 

2010 I 17.3 7.3 0.4 

 II 13.8 13.6 1.0 

 III 10.0 10.5 1.0 

 IV 12.1 9.5 0.8 

2011 I 14.4 8.0 0.6 

 II 8.0 6.9 0.9 

 III 7.6 3.5 0.5 

 IV 6.5 0.7 0.1 

2012 I 2.8 0.7 0.2 

 II 3.5 -0.4 -0.1 

 III 2.7 1.3 0.5 

  IV 0.3 2.4 9.4 

Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız 

 Ortaya çıkan bu tablo istihdam ve işgücüne ilişkin veri kalitesi üzerindeki kuşku bulutlarını 

ağırlaştırıyor. İstihdamdaki bu soru işaretlerini bir yana bırakırsak, istihdamdaki artışa en 
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yüksek katkının hizmet sektöründen geldiği görülüyor. Son bir yılda yaratılan her 100 

istihdamdan 73’ü hizmet sektöründen gelirken, bunu 12 istihdam ile inşaat, 11 istihdam 

ile sanayinin izlediği anlaşılıyor. Kalan 4 istihdam ise tarım sektöründen geliyor. 

Tablo: İşgücü ve İstihdam Göstergeleri 

 

Kaynak: TÜİK 


