
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
Mayıs 2012, No: 32 

 



i 

 

i 

 

Bu sayıda; 

Şubat ayı istihdam rakamları, 

Mart ayı ödemeler dengesi rakamları değerlendirilmiştir. 
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İşgücü rakamlarına neler oluyor? 

 Bu yılın ilk üç ayına ait işsizlik ve istihdam rakamları Şubat verileriyle belli oldu. İşsizlik 

oranı bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, 1,1 puan gerileyerek % 

10,4 olarak gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise Ocak ayına 

göre 0,1 puan artarak % 9,1 oldu. Ayıklanmış verilerden işsizlikte dip seviyenin Ocak 

ayında görüldüğü, Şubatla birlikte işsizliğin yeniden artışa geçtiği görülüyor.  

 

Kaynak: TÜİK 

 Şubat ayında ham verilerdeki manzara işsizliğin ilk anda gerilediğini gösterse de 

verilerde özellikle işgücüne katılım ve istihdam tarafında izaha muhtaç önemli 

kırılmaların olduğu anlaşılıyor. Bu yılın ilk üç ayında çalışma çağındaki nüfus (15+), 

geçen yılın aynı dönemine göre, 1 milyon 213 bin kişi artarken; aynı dönemde iş 

gücüne dâhil olanların sadece 292 bin kişi arttığı dikkati çekiyor.  

 Çalışma çağına gelen her dört kişiden ancak birinin bu dönemde iş gücü piyasasına 

girdiği ve kendine iş aradığı görülüyor. Bu, 2008 yılı Şubat ayından bu yana en düşük 

iş gücü artışı. Benzer şekilde işgücüne katılım oranının da bu yılın ilk üç ayında, 2010 

yılı Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan % 47,9’a indiği görülüyor. 

 Krizden çıkış sürecinde hızla artan iş gücüne katılım oranının artık gerileme 

eğilimine girdiği son verilerden açıkça anlaşılıyor. 
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Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız 

 Tüm bu veriler, son bir yılda, işsizliğin istihdam artışıyla değil, insanların iş gücü 

piyasasından çekilmesiyle gerilediğini açıkça gösteriyor. Nitekim bu etkileri 

arındırmak için geçen yılın ilk üç ayındaki katılım oranı dikkate alındığında işsizliğin 

gerilemek bir yana % 11,6’ya çıkacağı anlaşılıyor.  

 Krizden çıkış sürecinde hızla artan ve 2011’de sınıra dayanan istihdam oranının 

gerilemeye başlaması da ilerleyen aylarda işsizlikte sıkıntılı günlerin başlayacağını 

söylemek mümkün. Nitekim mevsim etkilerinden arınmış istihdam oranı Şubat 

ayında % 44,9 ile geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 

 İstihdam oranı gerilerken veya belirli seviyede takılı kalırken, işsizliğin kaderini ise 

Şubat ayında olduğu gibi, iş gücüne katılan nüfusun seyri belirleyecek. İş 

arayanların sayısı yaratılan istihdamdan düşük kaldığı sürece işsizlik düşüyor 

görünmeye devam edecek.  

 İstihdam yaratmadan işsizliği düşürme formülü bunu emrediyor. Nitekim Şubat 

itibariyle son bir yılda yaratılan istihdam 530 bin kişiyle son 28 ayın en düşük 

istihdam artışı olmasına karşın; işgücüne katılanların sayısı 292 binde kalınca işsiz 

sayısı da otomatik olarak 243 bin kişi gerilemiş oldu.  

 Aynı matematiğin gelecek aylarda da çalışması için kadınlarımızın ev işlerine daha 

hızlı dönmesi veya gençlerimizin daha çok eğitime acilen ihtiyaç duyması 

gerekecek! 
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Kaynak: TÜİK 

 Şubat verileri, bu çerçevede, kadınlarımızın yeniden hızla evlerine dönmeye 

başladığını, gençlerimizin de eğitim ihtiyacının yeniden arttığına işaret ediyor! 

 Nitekim son bir yılda iş gücüne katılmayan 921 bin kişiden 724 bininin ya ev 

işlerinde çalışma (387 bin) ya da eğitim ve öğretim (337 bin) nedeniyle iş gücüne 

dâhil olmadığı anlaşılıyor. Ev işlerinde çalışan sayısındaki artış son 43 ayın en 

yüksek artışı. Yine eğitim ve öğretim nedeniyle iş gücüne katılmayan nüfustaki artış 

son 68 ayın en yüksek artışı. 

 Özellikle gençlerimizin iş gücüne katılımındaki gerileme dikkat çekici. Geçen yıl % 

37,2 olan gençlerin iş gücüne katılım oranı bu yılın Şubat ayında % 35,2 olarak 

gerçekleşti. 2005 yılından bu yana yayımlanan mevcut seride bu en düşük ikinci iş 

gücü katılım oranı.  

 Genç işsizliği, sırf iş gücüne katılımdaki bu gerileme nedeniyle, son bir yılda 2,3 puan 

gerileyerek % 18,3’e inmiş görünüyor. Oysa gençlerimiz bir yıl önceki gibi iş gücüne 

katılsa (% 37,2) genç işsizliği % 18,3 yerine, % 22,6 olacak ve son bir yılda genç 

işsizliği gerilemek bir yana 2 puan birden artacaktı.  

 Gençlerimizin iş gücüne katılımındaki bu düşüşün mutlak rakamlara yansıması daha 

da çarpıcı… Geçen yılın katılım oranıyla Şubat’ta 970 bin kişi olacak genç işsiz 

sayımızın, bu yılın düşük oranıyla 744 bin kişiye indiği görülüyor. Son bir yılda 

işgücüne katılımda oluşan 2 puanlık gerileme, 226 bin gencimizi işsizler ordusuna 

katılmaktan kurtarmış gibi görünüyor! 



4 

 

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı  www.chp.org.tr, Ekonomik Görünüm Raporu 

  

 İstihdamın sektörler itibariyle dağılımında da Şubat ayı itibariyle ciddi kırılmaların 

yaşandığı dikkati çekiyor.  

 Örneğin 2008 Nisan ayından bu yana sürekli artan tarım istihdamının 46 ay aranın 

ardından ilk kez Şubat ayında gerilemeye başladığı dikkati çekiyor. Bu yılın ilk üç 

ayında Tarımda istihdam edilenlerin sayısında 146 bin kişilik bir gerileme olduğu 

görülüyor. İnşaat sektöründe de 2009 Haziran ayından bu yana ilk kez istihdamın 

gerilediği görülüyor. Son bir yılda inşaat sektöründe kaybedilen istihdam 32 bin kişi.  

 Aynı dönemde sanayi istihdamında sınırlı artışın devam ettiği ve son bir yılda sanayi 

sektöründe 32 bin kişilik bir istihdam yaratıldığı dikkati çekiyor.  

 Hizmetler sektörü istihdamdaki artışın öncüsü olmaya devam ediyor ancak 

istihdamın hizmet sektöründeki dağılımın da geçen yıla göre ciddi farklılıkların 

olduğu görünüyor.  

 Nitekim son bir yılda hizmetler sektöründe yaratılan toplam istihdam 681 bin kişi 

iken, bunun önemli bir bölümünün ticarette değil, kamusal nitelikli hizmet 

üretiminden yaratıldığı anlaşılıyor.  

 Örneğin kamu yönetimi ve savunma hizmetlerinde çalışanların sayısının son bir yılda 

111 bin kişi, insan sağlığı ve sosyal hizmetlerde çalışanların 152 bin kişi ve eğitim 

hizmetlerinde çalışanların ise 110 bin kişi arttığı dikkati çekiyor. Bu üçünü 

topladığımızda son bir yılda yaratılan her 100 hizmet sektörü istihdamının 55’inin bu 

sektörlerde yaratıldığı anlaşılıyor. Geçen yılın aynı döneminde ise hizmet sektöründe 

yaratılan her 100 istihdamın ancak 26’sının bu üç sektörden geldiği gözleniyor. 

 Buna karşın geçtiğimiz son bir yılda ciddi istihdam yaratan toptan ve perakende 

sektöründe istihdam artışının ciddi bir fren yaptığı dikkati çekiyor. Geçtiğimiz yılın ilk 

üç ayında bu sektörde 176 bin kişilik bir istihdam artışı olmasına karşın bu yılın aynı 

döneminde istihdamdaki artışın 37 bin kişiye gerilediği görülüyor. Ekonomide ilk üç 

aydaki yavaşlamanın ticaret sektörü istihdamını da sınırladığı anlaşılıyor.  
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Kaynak: TÜİK 

İlk üç ayda cari açığın finansmanı rahat değil 

 Türkiye ekonomisinin değişmez denklemi bu yılın ilk üç ayında da çalışıyor. 

Ekonomideki yavaşlama cari açığı da aşağı çekiyor. Bu eğilim Mart ayında daha da 

belirgin hale gelmeye başladı.  

 Mart ayında cari açık, geçen yılın aynı dönemine göre, % 36 gerileyerek 6,1 milyar $ 

oldu. İlk üç ayda ise cari açık geçen yılın aynı dönemine göre % 25,1 gerileme 

göstererek 16,2 milyar $’a indi. Enerji dışı cari açık ise aynı dönemde % 68,6 

gerileyerek 3,6 milyar $ oldu. 

 Mart ayındaki bu gerilemeye karşın, büyümedeki sert düşüş dikkate alındığında, cari 

açıktaki düzelmenin hızı ve miktarının yavaş olduğu söylenebilir.  

 Öncü veriler bu yılın ilk üç ayında büyümenin % 2 civarında olacağını gösteriyor. 

Geçen yıl aynı döneminde büyüme hızının % 11,9 olduğu düşünüldüğünde; 

büyümenin altıdan bire düşerken, cari açığın ancak dörtten üçe gerileyebildiği 

anlaşılıyor. Ekonomideki sert yavaşlamaya karşın açıktaki düzeltmenin sınırlı kaldığı 

görülüyor. 
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Kaynak: TCMB 

Tablo: Cari İşlemler Dengesi (Milyon $) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Cari açığın finansmanında bu yılın ilk üç ayının sıkıntılı geçtiği anlaşılıyor. Yılın ilk üç 

ayında verilen her 100 dolarlık cari açığın ancak 80,5 doları normal finansman 

kaynaklarıyla (sermaye hesabından) kapatıldı.  

 Geriye kalan açık ise net hata noksan kaleminde izlenen kaynağı belirli olmayan fon 

girişleriyle kapatıldı. Son üç ayda bu şekilde ülkeye gelen para miktarı 3,8 milyar $; 

son bir yılda aynı şekilde ülkeye giren para miktarı ise 13 milyar $. 
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Tablo: Cari Açığın Finansmanı (Milyon $) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Cari açıktaki gelişmelerin önümüzdeki günlerdeki seyrini büyük ölçüde dış 

piyasalardaki dalgalanmalar belirleyecek gibi görünüyor. Özellikle Avrupa’da yaşanan 

sıkıntıların ihracat performansını olumsuz etkilememesi mümkün değil. Nitekim 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin Nisan ayı ihracat verileri bunu doğruluyor. 

İhracat 15 ay aranın ardından ilk kez Nisan ayında gerileme gösterdi. Nisan ayında 

ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 2,9 geriledi.  

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 
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 İhracat imkânlarının sınırlanmasıyla dış dengedeki düzelmenin büyümeden fazla ödün 

vermeden gerçekleşmesi de giderek zorlaşıyor. Büyümenin sert bir şekilde hız 

kesmemesi için iç talebin büyümeye katkısının artması bu artarken de dış dengeyi 

fazla bozmamak için ithalatın yurtiçi üretimle ikame edilmesi gerekiyor.  

 Reel kurun seyri TL’de değerlenme eğiliminin Nisan ayında da sürdüğünü gösteriyor. 

Bunun anlamı Türkiye’de üretilen malların yabancı mallar cinsiden fiyatının bu yılın ilk 

dört ayında artmaya devam ettiğidir. İlerleyen aylarda ithalatı yurtiçi üretimle ikame 

imkânı giderek zorlaşabilir. Yurtiçi talepte de iştah olmadığı öncü göstergelerden 

açıkça görülüyor.  

 

Kaynak: TCMB 

 Tüm bu veriler 2012’de ekonomideki yavaşlamanın sert olacağına ve resmi büyüme 

hedefinin (% 4) altında kalınacağına yönelik beklentileri kuvvetlendiriyor.  


