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Bu sayıda; 

2013 Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait Kasım ayı İş Gücü ve İstihdam 

Verileri, 

2013 Q4 Kısa Vadeli Dış Borç Verileri değerlendirilmiştir. 
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İstihdamda Ciddi Sıkıntı Var.  

 2013’ün son üç ayına ait Kasım ayı işgücü ve istihdam verileri TÜİK 

tarafından açıklandı. 

 İşsizlik 2013’ün Kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, 0,5 puan 

artarak, % 9,9 oldu. Mevsim etkisinden arınmış işsizlik de Kasım’da % 9,9’da 

kaldı.  

 Kasım’da genç işsizlik oranı da, bir önceki yılın aynı ayına göre, 0,5 puan 

artarak % 19,3’e çıktı. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Aynı dönemde işsiz sayısı 154 bin kişi artarak 2,8 milyon kişiye ulaştı. Bu 

rakama çeşitli nedenlerle iş aramayan (iş bulma ümidini kaybetmiş, 

mevsimlik çalışan, ev kadını, irat sahibi vb) ancak iş bulursam çalışmaya 

hazırım diyenler de eklendiğinde gerçek işsiz sayısı 4,7 milyon kişiye 

ulaşıyor. 

 İstihdamdaki gelişmeler ise gerçekten kaygı verici. Ekonomi giderek daha az 

iş ve istihdam yaratıyor. Nitekim 2013’ün ilk üç ayında, bir yıl önceye göre, 

ilave 1milyon 208 bin kişiye istihdam yaratan ekonomi; 2013’ün son üç 

ayında 152 bin kişiye ilave istihdam sunabilmiş.  

 Bu aynı zamanda, 2012’nin son üç ayında yaratılan ilave istihdamın (1 milyon 

24 bin kişi) sadece % 15’i.  
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 İstihdamdaki yavaşlama tek bir sektörde de yoğunlaşmıyor.   Hemen hemen 

tüm sektörlerde sıkıntı var. En dikkat çekici olanı ise tarım sektörü. Son bir 

yılda tarım sektöründe yeni istihdam yaratılamadığı gibi mevcut istihdam 299 

bin kişi erimiş.  

 Buna karşın tarım dışı sektörlerde yaratılan ilave istihdam da bir önceki yılın 

yarısında kaldı. 2012 Kasım’ında tarım dışında ilave 987 bin kişiye iş imkanı 

sağlanmışken, 2013’ün Kasım ayında bu sayı 451 bin kişiye geriledi.  

 

Kaynak: TÜİK 

 Tarım dışında özellikle hizmetler sektörü istihdamında zayıflık var. 2012’nin 

Kasım ayında ilave 749 bin kişiye istihdam yaratan hizmetler sektörü; 2013 

Kasım ayında 258 bin kişilik ilave istihdam yaratabilmiş. Yaratılan bu 

istihdamın 104 bini de “kamudaki” istihdam artışından geliyor. Hizmetler 

sektörü istihdamındaki bu zayıflık iç talepteki  sıkıntılara işaret ediyor.  

 Sanayi istihdamı da son bir yılda sadece 113 bin kişi artış göstermiş. Bu 2013 

yılı içinde kaydedilen düşük sanayi istihdam artış düzeyi. 

 Ekonomi giderek yeni istihdam yaratmak konusunda güçlük çekiyor. Bu 

önümüzdeki günler için iyi bir haber değil. 
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Kaynak: TÜİK  

 2014’e ilişkin büyüme beklentileri halihazırda % 2-2,5  civarına inmiş 

durumda. Beklenti ve güven kanalı da hızla bozuluyor. Dolayısıyla 2014’de 

istihdam yaratmak, daha da, güçleşecek, işsizlik üzerindeki baskı daha da 

artacak. 

İş bulma ümidi olmayanların sayısındaki düşüşü TÜİK nasıl 

açıklayacak? 

 İşgücü ve istihdam piyasasında bu gelişmeler olurken; özellikle “iş gücüne 

dahil olmayan” nüfustaki artış dikkat çekici. 2013 Kasım ayında, bir yıl önceye 

göre, “işgücüne dahil olmayan” nüfus 545 bin kişi artmış. İşgücüne katılım 

oranı da aynı dönemde 0,2 puan gerileyerek % 50,5’e inmiş.  

 İstihdamın giderek zayıfladığı bir dönemde işsizliğin çift hanelere çıkmasını 

da bu engellemiş. Nitekim iş gücüne katılım 2012 Kasım ayı seviyesinde kalsa 

idi, 2013 Kasım ayında işsizlik oranı % 10,3 olacak idi. 

 Bu hususa dikkat çektikten sonra asıl izaha muhtaç husus “iş bulma ümidi 

olmayanların sayısındaki” gerileme. 2013’de istihdam zayıflarken; iş 

bulmak için daha az sayıda insan iş gücü piyasasına girer iken; her 

nasılsa iş bulma ümidi olmayanların sayısı 2013 Şubat ayından bu yana 

sürekli gerilemiş. 

 Kasım’da iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı, bir yıl öncenin aynı ayına 

göre, 135 bin kişi gerileyerek 558 bin kişiye inmiş. 
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 İş bulma ümidini kaybedenlerin sayısındaki bu gerileme, gerçek işsizlik 

diyeceğimiz “işsiz +iş aramayıp çalışmaya hazır olanların” sayısını da aşağı çekiyor.   

 TÜİK, iş bulma ümidi olmayanların sayısındaki gerilemenin nedenlerini 

kamuoyuna açıklamak zorunda.  

    Tablo: İşgücü ve İstihdam Piyasasında Gelişmeler 

(BİN KİŞİ)

Kurumsal Olmayan Nüfus

 - 15 Yaş ve üzeri Nüfus

İş Gücü

 - İstihdam Edilenler

   - Tarım

   - Sanayi

   - İmalat Sanayi

   - İnşaat

   - Hizmetler

   - Tarımdışı İstihdam

   - Ücretli İstihdam Edilenler

İşsiz Sayısı

Geniş İşsiz Sayısı (İşsiz+İş Aramayıp Çalışmaya Hazır Olanlar)

Genç İşsiz Sayısı

Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olmayanlar

(YÜZDE)

İstihdam Oranı (%)

İşgücüne Katılma Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)

Geniş İşsizlik Oranı

Tarımdışı İşsizlik Oranı (%)

Genç İşsizlik Oranı (%)

Mevsimlik Etkilerden Arındırılmış Seriler

İşgücü

İstihdam

 - Tarım

 - Sanayi

 - İnşaat

 - Hizmet

İşsiz

İşgücüne Katılma Oranı (%)

İstihdam Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)

 - Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)

 - Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (%)

KASIM KASIM
Fark          

(2013-2012)
2012 2013

                73,950    74,793 843

                55,083    55,935 852

                27,921    28,227 306

                25,291    25,443 152

                  6,027    5,728 -299

                  4,814    4,927 113

                  4,467    4,596 129

                  1,811    1,889 78

                12,641    12,899 258

                19,264    19,715 451

                16,213    16,610 397

                  2,630    2,784 154

                  4,621    4,740 119

                    853    851 -2

                  9,730    8,926 -804

45.9 45.5 -0.4

                    50.7    50.5 -0.2

                     9.4    9.9 0.5

                    15.4    15.7 0.3

                    11.7    12.0 0.3

                    18.8    19.3 0.5

EKİM 2013 KASIM 2013 Fark  

28,281 28,346 65

25,476 25,546 70

5,917 5,897 -20

4,899 4,927 28

1,841 1,852 11

12,819 12,870 51

2,805 2,800 -5

50.6 50.7 0.1

45.6 45.7 0.1

9.9 9.9 0.0

12.1 12.1 -0.1

19.3 19.0 -0.3  

Kaynak: TÜİK 
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Kısa vadeli dış borç rekora doymuyor... 

 2013’de Türkiye’nin kısa vadeli dış borçları 28,6 milyar dolar artarak 129,1 milyar 

dolara ulaştı. 

 Özellikle bankaların kısa vadeli dış borçlarındaki artış dikkat çekici. 2013’de 

bankacılık sisteminin kısa vadeli dış borçları 21,5 milyar dolar artarak 89,6 milyar 

dolara ulaşırken; reel sektörün kısa vadeli dış borcu 7,3 milyar dolar artarak 38,6 

milyar dolar oldu. 

 Bankacılık sektöründe kısa vadeli dış borçların hızla artması kaygı verici. Reel 

sektörün döviz açık pozisyonu, bankacılık sistemi için halihazırda dolaylı bir tehdit 

içerirken; bir de bankacılık sisteminin kısa vadeli döviz yükümlülüklerinin hızla 

artıyor olması dikkatle izlenmeli. 

 Bu, bankacılık sisteminin giderek kısa vadeli dış borçlarla yurtiçine kredi açtığı 

veya mevcut dış borçlarını kısa vadeli borçlarla çevirdiği anlamına geliyor. Her iki 

durumda da sıkıntılı bir tablo ile karşı karşıyayız. 

 Türkiye’nin kısa vadeli dış borçlarının büyüklüğü, yetersiz rezervler ile beraber, 

ekonominin en büyük kırılganlık noktalarından birisi haline geldi. Türkiye benzer 

ekonomiler ile karşılaştırıldığında, kısa vadeli dış borcuna göre en düşük rezerve 

sahip ülke konumunda. 

 Rezervlerin mevcut düzeyi ancak kısa vadeli dış borcu karşılayabiliyor. Oysa AKP 

iktidara geldiğinde rezervlerin düzeyi kısa vadeli dış borcun neredeyse iki katı idi.  

 

Kaynak: TÜİK 
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 Türkiye cari açığı finanse etmek ve uzun vadeden kısa vadeye düşen borçlarını 

çevirebilmek için mutlaka dışarıdan borç bulmak zorunda. Bu, küresel sermayenin 

risk iştahının kaybolduğu, dış borçlanma maliyetinin arttığı bir dönemde 

Türkiye’ye yönelik kırılganlık algısını canlı tutacak bir gelişmedir. 


