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Aşağıda ifade edilen sorularımın Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla.  

 

 

 

     Faik ÖZTRAK 

Tekirdağ Milletvekili 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen ve “Ticaret ve Hizmet Endeksleri” 

bölümünde yer alan “Ticaret ve Hizmet Endeksi” tablosunda, İstihdam Endeksi verileri yer 

almaktadır. Yine “İşgücü İstatistikleri” bölümünde yer alan İstihdam Edilenlerin İktisadi 

Faaliyet Kolları başlıklı tabloda da ticaret ve hizmet sektörlerindeki istihdam rakamları yer 

almaktadır. Aynı kurum tarafından üretilen, aynı döneme ait ve aynı alt başlıklarda yer alan 

istihdam verilerindeki değişim oranları arasında ciddi farklar olduğu göze çarpmaktadır 

(Tablo 1). 

Örneğin, Ticaret ve Hizmet Endeksi bölümünde yer alan “Toptan ve Perakende Ticaret” 

sektöründeki istihdam 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 azalırken, “İşgücü İstatistikleri” 

bölümünde yer alan aynı sektöre ait  (Şubat ayı verisi)  istihdam yüzde 2,3 artmıştır.  

 



Yine Turizm sektöründe Rusya ile yaşanan kriz ve artan terör olayları nedeniyle büyük 

bir sıkıntı yaşandığı ortadadır. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk 3 ayında 

yüzde 10,3 azalmıştır. Buna karşılık 2016 yılının birinci çeyreğinde önceki yılın aynı 

dönemine göre turizmle doğrudan bağlantılı “Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri 

Faaliyetlerinde” istihdam; İşgücü İstatistiklerine göre yüzde 2,5 artmış görünmektedir. Ancak 

Ticaret ve Hizmet Endeksi bölümünde yer alan istihdam rakamlarında aynı dönemde yüzde 

5,8 azalma olduğu görülmektedir.  

Aynı alt sektörlerdeki istihdam değişmesine ilişkin diğer istatistikler arasında da ciddi 

farklar mevcuttur. 

 

Diğer taraftan, 2016 Mart dönemi istihdam rakamlarına bakıldığında bir yılda 1 milyon 

40 bin yeni istihdam yaratıldığı, bunun 1 milyon 20 bininin Hizmetler Sektöründen geldiği 

görülmektedir. Hizmetler Sektöründeki bu istihdam artışının 289 bini ise eğitim sektöründeki 

istihdam artışından kaynaklanmaktadır. Bir diğer ifadeyle son bir yılda hizmetler sektöründe 

yaratılan istihdamın yüzde 28’i eğitim sektöründen gelmektedir. Ancak 2016’nın ilk üç aylık 

döneminden, geçen senenin aynı dönemine göre kamuda kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan 

tüm personel sayısı 119 bin 721 kişi artmıştır (TÜİK Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin 

Göstergeler, Bölüm 1). Eğitim sektöründeki istihdam artışı, kamu sektöründeki toplam 

istihdam artışının oldukça üzerindedir. 

 Bu tablo aynı zamanda TÜİK tarafından üretilen verilerin kalitesinde ciddi sorunlar 

olduğuna işaret etmektedir. 

 

 



Bu çerçevede; 

1- TÜİK’in “Ticaret ve Hizmet Endeksleri” altında ilgili sektörlere ait istihdam verileri 

ile “İşgücü İstatistikleri” altında aynı sektörlere ait istihdam verilerinde aynı döneme ilişkin 

değişim oranları arasındaki ciddi  farkların nedeni nedir? 

2- 2016 yılının Mart döneminde istihdam artışının yaklaşık üçte birini oluşturan eğitim 

sektöründeki rekor istihdam artışı nereden kaynaklanmaktadır? 

 

 

 


