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Bu sayıda; 

Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; 

Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. 
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Gerçek işsizlikte ciddi artış… 

 Haziran’da işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre, 299 bin kişi artarak 2 milyon 525 bin kişi 

olurken; iş bulma ümidini kaybetmiş veya çeşitli nedenlerle iş aramayan ancak bulsam 

çalışırım diyenleri de kapsayan geniş işsizlerin sayısı 553 bin kişilik artışla 4 milyon 556 bin 

kişiye ulaştı. Böylece gerçek işsiz diyebileceğimiz “geniş işsizlerin” sayısı 2009 yılı Ekim 

ayından bu yana en yüksek artışını gösterdi.  

 Özellikle çeşitli nedenlerle iş aramayan ancak iş bulsa işbaşı yapmaya hazır olanların 

izlendiği “diğer kaleminde” son bir yılda 274 bin kişilik bir artış var ki Ocak 2009’dan bu 

yana “diğer kaleminde” bu denli yüksek artış yok.  

 Geniş işsizlikteki artışın, 471 bin kişisi kadınlardan geliyor. Yani son bir yılda geniş işsiz 

sayısındaki her 100 kişilik artışın 85’i kadın işsizliğinden kaynaklanıyor. Bu 

kadınlarımızın iş bulamadığı için ev kadınlığına döndüğünü ancak iş bulursa çalışmak 

istediği anlamına da geliyor. Nitekim “çeşitli nedenlerle iş aramayan ancak iş bulsam 

çalışırım diyenlerin izlendiği”  diğer hesabındaki 274 bin kişilik artışın 216 bini de 

kadınlardan oluşuyor.  

 
Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız 

 Haziran’da işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre, 0,8 puan artarak % 8,8 olurken, aynı 

dönemde geniş işsizlik oranı ise 1,2 puan artarak % 14,8 oldu. Mevsim etkilerinden 

arınmış işsizlik ise Haziran’da, bir önceki aya göre, 0,1 puanlık artışla % 9,7 olarak 

gerçekleşti.  

 Haziran’da genç işsizliği ise, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1,4 puan artarak % 

17,1’e yükselirken; aynı dönemde genç işsiz sayısı 110 bin kişi artarak 822 bine ulaştı. 
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Kaynak: TÜİK 

İş Bulmak Zorlaşıyor… 

 Tüm veriler işsizliğin yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. İstihdamdaki yavaşlama 

işaretleri de iş gücü piyasasındaki sıkıntıların belirginleştiğini teyit ediyor. Geçen yılın 

aynı dönemine göre Haziran’da toplam istihdam 743 bin kişi artarken; aynı dönemde 

tarım dışı istihdamdaki artış 823 bin kişi oldu. İstihdamdaki bu artışlar son 9 ayın en 

düşük artışı. 

 
Kaynak: TÜİK 

 Nitekim BETAM tarafından hazırlanan ‘mevsim etkilerinden arınmış tarım dışı 

istihdam’ rakamları da istihdamdaki artış eğiliminin son üç aydır kırıldığını gösteriyor. 

Dolayısıyla ekonomi istihdam yaratmakta giderek zorlanıyor. Bu şüphesiz ilerleyen 

aylar için iyi haber değil. 
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Kaynak: BETAM 

 Toplam istihdam artışının sektörel dağılımına bakıldığında ise tarım istihdamında son 

bir yılda 81 bin kişilik bir gerileme olduğu görülüyor. Tarım istihdamındaki düşüşün 

tamamı kadınların ücretsiz aile işçiliğinden çekilmesinden kaynaklanıyor.  

 Sanayi sektöründe ise istihdam artışının nispeten kuvvetli kaldığı görülüyor. 

Haziran’da, son bir yıl itibariyle, sanayi istihdamının 254 bin kişi arttığı anlaşılıyor. 

Özel kesim yatırımları düşerken, sanayi de istihdam artışının nispeten canlı kalması 

ise izaha muhtaç.    

  Son dönemde istihdama olağanüstü katkı yapan hizmet sektörünün istihdam 

artışında ise dikkat çekici bir yavaşlama var. Haziran’da, son bir yıllık, hizmet sektörü 

istihdamı, 549 bin kişi artmış bu son 11 ayın en düşük artışı. Buna rağmen son bir 

yılda yaratılan her 100 istihdamın 74’nün hizmetlerden geldiği görülüyor.  

 İnşaat sektörünün istihdamında da son dönemde bir duraklama var. Nitekim Haziran 

itibariyle, geçen yılın aynı dönemine göre, inşaat sektörü istihdamındaki artış sadece 

21 bin kişi.  

 İnşaat sezonu olmasına rağmen bu sektörün istihdamındaki yavaşlama dikkate değer. 

2010, 2011 ve 2012 yıllarının aynı ayında inşaat sektöründeki istihdam artışlarının 

sırasıyla 141 bin, 283 bin ve 58 bin olduğu dikkate alındığında sektördeki sıkıntılı tablo 

daha net anlaşılıyor.  

 Veriler iş gücü piyasasında sıkıntıların başladığına işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında 

artan faiz ve döviz kurları nedeniyle bozulan ekonomik güven ve dengeler işsizliğin 

yılsonunda daha hızlı artmasına neden olacaktır. 
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Tablo: İşgücü ve İstihdam Göstergeleri (Bin Kişi, %) 

 
Kaynak: TÜİK 
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Vergi Gelirleri Hız Kesmeye Başladı… 

 Maliye, Temmuz-Ağustos bütçe sonuçlarını açıkladı. Temmuz-Ağustos döneminde 

bütçe gelirleri, geçen yılın aynı aylarına göre, % 18,3 artarken; aynı dönemde vergi 

gelirleri % 13,1 artış gösterdi.  

 İç talep ve dış dengenin seyri açısından önemli olan ‘dâhilde alınan’ ve ‘ithalden 

alınan’ KDV tahsilatında bu dönemdeki artış hızları ise sırasıyla % 18,6 ve % 21,9.  

 Bu ilk bakışta da iç talep ve ithalatın yılın üçüncü üç ayında da canlı olduğunu gösterse 

de, ikişer aylık dönemlerle bakıldığında söz konusu vergi kalemlerinde tahsilatın 

yavaşladığı anlaşılıyor. Vergi gelirlerinin üçer aylık hareketli ortalamasının seyri de 

vergi tahsilatındaki yavaşlamayı gösteriyor. 

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı 

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı 

 Bütçenin gelir tarafında dikkat çeken diğer bir gelişme ise Ağustos ayında idari para 

cezalarındaki 1 milyar TL’lik tahsilat. Rekabet Kurumu’nun bankalara yönelik idari 

para cezalarının Ağustos ayında tahsil edildiği anlaşılıyor.  
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 Yine Temmuz’da diğer sermaye satış gelirlerindeki 3,2 milyar TL’lik tahsilat bütçenin 

gelir tarafında dikkati çeken bir diğer husus. Bu yılın ilk sekiz ayında özellikle elektrik 

dağıtım özelleştirmelerine bağlı olarak sermaye satış gelirlerinden elde edilen 

tahsilatın % 562 artarak 8,3 milyar TL’ye ulaştığı dikkati çekiyor.  

 Dolayısıyla yılın ilk sekiz ayındaki bütçe performansını değerlendirirken, 

özelleştirme ve idari para cezaları gibi bir defalık gelirlerin katkısını da dikkate 

almakta yarar var. Nitekim bu yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, 

% 18 civarında olan merkezi yönetim bütçe gelirleri artış hızının, bu bir defalık 

gelirler arındırıldığında % 14,3’e düştüğü görülüyor. 

 Yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, vergi tahsilatındaki artış ise % 

18,6. Aynı dönemde mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerdeki artış % 22 iken, dış 

ticaretten alınan vergilerdeki artış % 26,1. 

Tablo: Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları (Milyon TL)  

 
Kaynak: Turkey Data Monitor 
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 Temmuz-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri, geçen yılın aynı 

dönemine göre, % 19,5 artarken; faiz dışı giderler aynı dönemde % 14,5 artış gösterdi. 

Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde % 3,8 artarken; cari transferler aynı 

dönemde % 19,9 arttı.  

 Yine bir yıl öncenin aynı dönemine göre Temmuz-Ağustos’ta, sermaye giderlerindeki 

artış % 25,7 olarak gerçekleşti. Bu, geçmiş dönemlerin performansı ile kıyaslandığında 

daha sınırlı bir artış. Üçüncü çeyrekte yatırım harcamalarından büyümeye gelecek 

katkının daha sınırlı olacağı anlaşılıyor.  

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı 

 Ocak-Ağustos döneminde ise faiz hariç giderler, geçen yılın aynı dönemine göre, % 

15,2 artarken; aynı dönemde personel harcamaları % 11,1, mal ve hizmet alım 

giderleri % 6,7, yatırım giderleri % 48,7, cari transferler ise % 15,3 artış gösterdi. 

 Tüm bu gelişmeler neticesinde yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, 

faiz dışı fazla % 36,9 artarken; geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında 8,5 milyar TL açık veren 

bütçe, bu yılın aynı döneminde 231 milyon TL fazla verdi. 

 Rakamlar, başta yatırımlar olmak üzere yılın ilk 6 ayındaki harcama temposunun 

Temmuz-Ağustos aylarında gerilediğini ortaya koyuyor. Vergi tahsilatında da 

benzer bir eğilim dikkat çekiyor. Bu, devlet harcamalarının büyümeye ilk yarıda 

yaptığı katkının yılın ikinci yarısında sürdürülmesinin zor olduğunun bir göstergesi.  

 Harcamalardaki yavaşlama eğilimiyle birlikte vergi gelirlerindeki yavaşlamanın da 

bütçe açığına etkisini dikkatle izlemek gerekiyor.      


