Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (646) Aralk 2018: 33-73

øúgücü østatistiklerini Geriye Do÷ru Düzeltme Denemesi ya da “østihdamsz
Büyüme” Diye Bir ùey Neden Olmad:
øúgücü østatistiklerini Yeniden Düúünmek
Mevlüt TATLIYER1
Geliú tarihi: 09. 05. 2018

Kabul Tarihi: 06. 12. 2018

Öz
Bu makale 2000’li yllarda yaúanan önemli revizyonlar ve metodolojik dönüúümler sonucu “krlan”
iúgücü istatistiklerini geriye do÷ru düzeltmeye ve bunun sonucunda da çok daha bütüncül ve karúlaútrlabilir iúgücü serileri üretmeye çalúmútr. Ayrca, yaplan düzeltmeler ú÷nda çeúitli iúgücü
tartúmalar yaplmútr. Bu ba÷lamda, 2000’li yllarda popüler hale gelen “istihdamsz büyüme”
söylencesinin çok büyük oranda bir yanlsama oldu÷u ortaya konulmuútur. Ayrca, yaplan metodolojik de÷iúikliklerden ve revizyonlardan ba÷msz olarak, dönüúmekte olan Türkiye ekonomisinde
tarmn a÷rl÷nn giderek azalmas ve úehirleúmenin giderek artmas dolaysyla iúgücü istatistiklerinin bütünlü÷ünün zedelendi÷i ortaya konulmuútur.
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JEL Kodlar: E24, J21

Trying To Correct Labor Statistics Backwards Or Why There Was No Such
A Thing As “Jobless Growth”: Reconsidering Labor Statistics
Abstract
This study tries to correct the labor statistics, which became “broken” after significant revisions and
methodological transformations experienced in the 2000s, and produces much more integrated and
comparable labor statistics. Moreover, this study makes several labor discussions under the light of
corrections made in the study. With this regard, this study lays bare that the myth of “jobless growth”,
which became popular in the 2000s in Turkey, is mostly an illusion. In addition, independent of
revisions and methodological transformations made, this study shows that the integrity of labor
statistics have been gradually deteriorated because of decreasing weight of agriculture in Turkish
economy and increasing urbanization.
Key Words: Labor statistics, employment, unemployment, methodological transformation, growth
without employment.
JEL Classification: E24, J21
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1. Giriú
Türkiye’de iúgücü istatistikleri 2000’li yllarda çeúitli revizyonlardan ve metodolojik de÷iúikliklerden geçmiútir. Bu dönüúümün neticesinde de iúgücü istatistiklerinde ciddi bir krlma ortaya çkmútr. Özellikle 2007 ve 2014 yllarnda gerçekleútirilen revizyonlar neticesinde iúgücü istatistikleri geriye do÷ru olarak srasyla 2004 ve 2005 yllarna kadar yeniden türetilmiú, fakat daha önceki yllara ait iúgücü istatistikleri olduklar gibi braklmútr.
Bu durumun do÷al bir sonucu olarak da 2000’li yllardaki iúgücü istatistiklerini kendi
içinde de÷erlendirme imkân önemli ölçüde zedelenirken, 1990’l yllardaki iúgücü istatistikleriyle karúlaútrma imkân da büyük ölçüde ortadan kalkmútr. Fakat, Türkiye’de iúgücü istatistiklerinin de÷erlendirildi÷i çalúmalarda bu önemli husus görüldü÷ü kadaryla
hiçbir úekilde dikkate alnmamútr (Bkz. Akçorao÷lu, 2010; Altuntepe & Güner, 2013; Ar,
2016; Ay, 2012; Aydemir, 2013; Barúk, Çevik, & Çevik, 2010; Çaúkurlu, 2014; Demirbaú
& Kaya, 2015; Kesici, 2010; Korkmaz & Ylgör, 2010; Mhç & Atlgan, 2010; Murato÷lu,
2011; Özdemir & Yldrm, 2013; ùahin, Tansel, & Berument, 2014; Takm, 2010; Timur
& Do÷an, 2015; Uçak & Ertu÷rul, 2013; Umut, 2012; Uras, 2016; Uysal & Alptekin,
2009).
Buna ek olarak, bir taraftan tarm iúgücü ile tarm dú iúgücü arasndaki önemli yapsal
farkllklarn bulunmas, di÷er taraftan da Türkiye’de tarm sektöründen tarm dú sektörlere geçiúin 1990’l ve 2000’li yllarda halen devam ediyor olmas da Türkiye’de iúgücü
istatistiklerinin analizini zorlaútran bir baúka etmen olmuútur.
Bu makalenin öncülü niteli÷inde olan makalede (Metodolojik Dönüúümler ve Revizyonlar
Iú÷nda øúgücü østatistikleri: øúgücü østatistiklerini Yeniden Düúünmek: øúgücü østatistiklerini Yeniden Düúünmek) 2000’li yllarda iúgücü istatistiklerinde yaúanan krlmalar çeúitli
boyutlaryla ortaya konulmaya çalúlmútr (Tatlyer, 2017). Bu makalede ise iúgücü istatistiklerinde yaúanan söz konusu krlmalar “geriye alnmaya”, baúka bir deyiúle iúgücü
istatistikleri “düzeltilmeye” çalúlmútr.
Kuúkusuz bir sorunu ortaya koyabilmek bir mesele ise bu sorunu ortadan kaldracak çözümü sunabilmek baúka bir meseledir. Özellikle eldeki snrl verilerin loú ú÷nda böylesine bir düzeltmeyi tam olarak yapabilmenin pek bir imkân bulunmamaktadr. Bu makalede gerçekleútirilmeye çalúlan úey iúgücü istatistiklerindeki krlmay “anlaml bir úekilde” telafi etmeye çalúarak mevcut iúgücü istatistiklerinden “daha bütüncül” ve “daha
karúlaútrlabilir” iúgücü istatistikleri ortaya çkarmaktr. Bu noktada belirtmek gerekir ki
bu iúi en iyi úekilde yapabilecek olan kurum TÜøK’in kendisidir ve TÜøK ilerleyen yllarda
böyle bir hizmeti gerçekleútirmesi durumunda önemli bir iúe imza atmú olacaktr.
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Makalenin ikinci bölümünde ilgili literatüre ksaca de÷inildikten sonra üçüncü bölümde
tarm ve tarm dú boyutlarnda iúgücü istatistikleri çeúitli açlardan de÷erlendirilmektedir.
Dördüncü bölümde ise iúgücü istatistiklerini geriye do÷ru düzeltme denemesi yaplmaktadr. Beúinci bölümde yaplan düzeltmeler ú÷nda çeúitli iúgücü tartúmalar gerçekleútirilirken, makale sonuç bölümü ile nihayete ermektedir.

2. ølgili Literatür ve “østihdamsz Büyüme”
Ekonomik büyüme ile istihdam düzeyi arasnda ne türde bir iliúkinin oldu÷u ve bu iliúkinin
zaman içinde ne úekilde dönüútü÷ü iktisat biliminin baúat konularndan birisidir. Söz konusu literatürde de Okun Yasas’nn ve Okun katsaysnn önemli bir yeri bulunmaktadr.
Bu çerçevede, Arthur M. Okun, 1963 tarihli ampirik çalúmasnda ekonomik büyüme ile
iúsizlik oran arasndaki istatistiksel iliúkiyi ortaya koymaya çalúmútr. Bu öncü çalúmann
akabinde söz konusu iliúki ve türevleri birçok çalúmaya konu olmuú ve sonuçta ortaya
oldukça geniú bir literatür çkmútr.
Okun Yasas temelde ekonomik büyüme ile iúsizlik oran arasnda negatif yönlü bir iliúkinin oldu÷unu belirtmektedir. Bu iliúkinin ne kadar kuvvetli veya zayf oldu÷u ve zaman
içinde nasl bir dönüúümden geçti÷i literatürde kapsaml bir úekilde incelenmiútir. Fakat, bu
literatür çerçevesinde varlan sonuçlar birbirlerinden çeúitli boyutlarda önemli oranda farkllaúmútr. Zira, ekonomik büyüme ve iúsizlik oran de÷iúkenlerinin temel makro ekonomik
de÷iúkenler olmas ve yaúanan saysz iktisadi sürecin sonucunda ortaya çkmas bu iki
de÷iúken arasndaki iliúkinin niteli÷inin de bölgelere, úartlara, durumlara ve dönemlere göre
de÷iúkenlik göstermesini beraberinde getirmektedir. Bu açdan, iki de÷iúken arasnda tek
bir türde de÷iúmez bir iliúkiden bahsetmek kolay olmad÷ gibi belirli bir dönemde, bölgede
ve verili úartlar/durumlar çerçevesinde aradaki iliúkinin niteli÷ini ortaya çkarmak da kolay
bir iú de÷ildir.
Zaman içinde veya ülkeden ülkeye de÷iúmeyen, tek bir Okun katsaysndan bahsedebilmeye olanak olmad÷ açktr. Örne÷in, Okun (1963) söz konusu öncü çalúmasnda trendin
1 puan üzerindeki ekonomik büyümenin iúsizlik orannda yüzde 0.3 puan düzeyinde bir
düúüúe neden oldu÷u sonucuna ulaúmútr. Khemraj, Madrick ve Semmler (2006) ise 19612000 dönemi için Fransa, Almanya, Britanya ve ABD için Okun katsaylarn (ilgili dönemin tamamnn ortalamas olarak) srasyla, yüzde 0.17, 0.22, 0.31 ve 0.37 olarak hesaplanmútr. Genel olarak da zaman içinde de Okun katsaysnn ABD için düúerken, ilgili
Avrupa ülkelerinde yükseldi÷i sonucuna ulaúmútr.
Öte yandan, Okun Yasas’nn istisnasn ve Okun katsaysnn ihmal edilebilecek düzeyde
düúük oldu÷u bir durumu ifade eden “istihdamsz büyüme” kavram gerek Türkiye’de ge35
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rekse uluslararas literatürde kendisine önemli oranda yer bulmuútur. Bu literatür çerçevesinde, istihdamsz büyümenin belirli ülkelerde ve belirli dönemlerde gerçekten yaúanmakta
oldu÷u iddia edildi÷i gibi, istihdamsz büyümenin aslnda bir mit oldu÷u sonucuna da ulaúld÷ görülmektedir.
Örne÷in, Onaran (2008) Orta ve Do÷u Avrupa ülkelerinde istihdam ve üretim arasndaki
iliúkiyi imalat sanayi üzerinden inceledi÷i ampirik çalúmasnda istihdamn üretimdeki
artúa genel olarak pozitif yönde bir tepki gösterdi÷i, fakat aradaki iliúkinin epey zayf oldu÷u sonucuna ulaúmútr. Hatta, birkaç ülke örne÷inde de iki de÷iúken arasndaki iliúkinin
tamamen kopuk oldu÷unu ifade etmiútir.
Öte yandan, Bhorat ve Oosthuizen (2008) ise Güney Afrika’da “istihdamsz büyüme” yaúand÷ úeklindeki iddiann temelinde veri kalitesindeki sorunlar ve istatistiki problemler
yatt÷n, bu yüzden de istihdamsz büyüme iddiasnn Güney Afrika için haksz ve hatal
bir iddia oldu÷u ifade etmektedir.
Türkiye’de de ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi (veya iúsizlik oran) arasndaki iliúkinin analiz edildi÷i literatürde ise genel olarak Türkiye’de “istihdamsz büyüme” yaúand÷
úeklinde sonuçlara ulaúlmútr (Gürsel & Soybilgen, 2013).
Örne÷in, Özdemir ve Yldrm (2013) “[s]ergilenen yüksek büyüme rakamlarna karúlk
istihdam orannn düúük, iúsizlik oranlarnn ise yüksek seyretmeye devam et[ti÷ini]” ifade
ederken Uysal ve Alptekin (2009) ise “yakalanlan yüksek büyüme hzlarna ra÷men bu
performansn ayn ölçüde istihdama yansmamas[nn] iktisat literatüründe yeni bir dönemin açld÷nn en önemli göstergelerinden biri” oldu÷u iddiasnda bulunmuútur.
Ar (2016) ise, “son yllarda ekonomik büyümenin istihdama yansmad÷ bu nedenle istihdam yaratmayan büyümenin geçerli oldu÷u[nu]” savunurken, Umut (2012) “[ö]zellikle
2001–2007 yllar arasnda kazanlan yüksek büyüme oranlarnn iúsizli÷i azaltamad÷[n]” ifade etmiútir.
Çaúkurlu (2014) da “Türkiye’de reel hâsla artú karúsnda istihdam artúnn çok snrl
kald÷, hatta baz yllar büyüme olmasna ra÷men istihdam azalú ile karú karúya kalnd÷[n]” söylerken, Ay (2012) ise “[e]konomide gerçekleúen büyümenin istihdam yaratma[d÷n]” iddia etmiútir.
Fakat bu analizlerde Türkiye’de iúgücü istatistiklerinde 2000’lerde yaúanan önemli krlmalar hiçbir úekilde hesaba katlmamútr. Bu ba÷lamda, Akçorao÷lu (2010) istihdam ve
ekonomik büyüme arasndaki iliúkiyi analiz etti÷i çalúmasnda, 1996-2006 sürecinde reel
GSYøH ortalama olarak yüzde 4.62 büyürken istihdamn ayn süreçte ylda ortalama sadece
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yüzde 0.5 büyüdü÷ünü ifade etmiú ve söz konusu “istihdamsz büyümeye” çeúitli açklamalar getirmiútir. Fakat, iúgücü istatistiklerinde 2000’lerde yaúanan krlmay analize dâhil
etmemiú, özellikle de 2007 revizyonuyla birlikte iúgücü istatistiklerinde yaúanan dönüúümü
de dikkate almamútr. Zira revizyon öncesi döneme ait “anlk” verilere göre gerçekten de
ilgili süreçte istihdam oran ylda yüzde 0.5 artmú görünürken, 2007 tarihli revizyon neticesinde ortaya çkan yeni iúgücü istatistiklerine göre ilgili dönemde istihdam oran ylda
ortalama yüzde 0.4 azalmútr.
ùu halde, görülmektedir ki ne revizyon öncesi “anlk” verileri ne de revizyon sonras verileri direkt olarak kullanmak anlaml olacaktr. Zira, Türkiye ekonomisinin ylda ortalama
yüzde 4.62 büyüdü÷ü, Türkiye nüfusunun da milyonlarca kiúi artt÷ bir on ylda istihdamn
21-22 milyon düzeyinde takl kald÷n veya düútü÷ünü kabul edebilmek için kuvvetli
delillere sahip olmak gerekmektedir. Fakat eldeki veriler titiz bir úekilde analiz edildi÷inde
ortaya çkan bulgular bunun tam tersi yönündedir: Türkiye’de “gerçek” istihdam düzeyi
yerinde saymú veya düúmüú de÷ildir.
Asl sorun bu noktada “hesaplanan” istihdam düzeylerinin herhangi bir düzeltmeye tabi
tutulmadan arka arkaya dizilerek karúlaútrlmalardr. Bu çerçevede, denilmesi gerekir ki
örne÷in 1996’daki 21.194 milyon istihdam ile 2006’daki “anlk” verilere göre 22.330 milyon, 2007 revizyonu neticesinde ortaya çkan istatistiklere göre de 20.423 milyonluk istihdam birbiriyle direkt olarak karúlaútrabilmeye hiçbir úekilde imkân yoktur.
2000’li yllarda yaúanan istatistiksel dönüúüm dikkate alnmad÷ takdirde yukarda ifade
edildi÷i üzere uzun süreler boyunca Türkiye’de neredeyse hiçbir úekilde toplam istihdamn
artmad÷ úeklinde bir sonuca ulaúlabilmektedir. 1996-2006 sürecinde gerçekten de “anlk”
verilere göre istihdam düzeyi çok az artarken, revizyondan geçmiú verilere göre istihdam
düzeyi bu süreçte aslnda azalmútr. Fakat bu makalede yaplan düzeltmeler ú÷nda ortaya
çkan düzeltilmiú iúgücü istatistiklerine göre ilgili süreçte aslnda istihdam düzeyi 2.443
milyon artmútr ki bu da ylda yaklaúk 0.25 milyonluk bir yükseliú anlamna gelmektedir.
ùahin ve di÷erleri (2014) de Türkiye ekonomisinde üretim ile istihdam arasndaki iliúkiyi
1988-2009 dönemi için inceledikleri çalúmada toplam üretim ile toplam istihdam arasnda
uzun dönemli bir iliúki olmad÷ sonucuna ulaúmúlardr. Yine, 1988-2009 döneminde
GSYøH ylda ortalama yüzde 4 artmasna ra÷men toplam istihdamn ancak yllk yüzde 1
düzeyinde artt÷n ifade etmiúlerdir.
Fakat, hzla dönüúen bir ekonomide verimlilik düzeyleri ve metodolojik açdan istihdam
durumlar birbirinden çok farkl olan tarm ve tarm dú kesimin bu úekilde birlikte de÷erlendirilmelerinin mahzurlar bir yana, 2000’lerde yaúanan önemli krlmalar di÷er çalú37
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malarda yapld÷ gibi dikkate almamúlardr. Bunun sonucunda da 1988-2009 sürecinde
istihdamn toplamda ancak 3.5 milyon artt÷ bir analiz zeminine sahip olmuúlardr. Fakat
ilgili süreçte bu çalúma kapsamnda yaplan düzeltmeler aslnda 5.8 milyonluk bir artúa
iúaret etmektedir.
Daha da ilginci, iúgücü istatistiklerinde 2009’dan sonra istihdam artúnda önemli bir zplama yaúanmú olmasdr. ølgili süreçte hem resmi hem de bu çalúma kapsamnda ortaya
çkan düzeltilmiú istatistiklere göre istihdamda 6 milyonun üzerinde bir artú yaúanmútr.
Bu durum da aslnda bu çalúma kapsamnda defaatle belirtildi÷i üzere 2010 öncesi dönemde resmi istihdam düzeyinin gerçekte oldu÷undan daha az “tahmin” edildi÷ine iúaret
etmektedir.
Sonuç olarak iúgücü istatistiklerini olduklar gibi kullanmaya imkân bulunmamaktadr.
øúgücü istatistiklerinin tarihi seyrini izleyebilmek ve buradan sonuçlar üretebilmek ve politika sonuçlar çkarabilmek adna yaplmas gereken úey iúgücü istatistiklerini “düzeltmeye”
çalúmaktr. Bunun için de ilk yaplmas gereken úey iúgücü istatistiklerini “yeniden düúünmektir”.

3. øúgücü østatistiklerini Yeniden Düúünmek
3.1. øúsizlik Oran ve øúgücüne Katlm Oran
Bu makaledeki analize temel teúkil edebilmesi amacyla öncelikli olarak resmi iúgücüne
katlm oran ve iúsizlik oran istatistikleri ortaya konulacaktr. ùekil 1’de görülebilece÷i
üzere, 1988-99 dönemine ait iúsizlik oranlaryla 2000’li yllardaki iúsizlik oranlar arasnda
önemli bir düzey farkll÷ bulunmaktadr.
1990’larn baúnda tarm dú iúsizlik oranlar ortalama yüzde 14 ile oldukça yüksek bir
düzeyde iken genel iúsizlik oran yüzde 8’ler düzeyinde kalmútr. Fakat, 2015 yl itibariyle
tarm dú iúsizlik oran yüzde 12.4 olmasna ra÷men genel iúsizlik oran ancak yüzde 10.3
olarak gerçekleúmiútir. Bu da göstermektedir ki zaman içinde her iki iúsizlik oran arasndaki makas ciddi ölçüde kapanmútr. Bu durumun arkasnda ise iki neden bulunmaktadr:
Tarm iúsizlik oranlarnn oldukça düúük tahmin edilmesi ve tarm istihdamnn toplam
istihdam içindeki paynn zaman içinde ciddi úekilde düúmesi. Bu iki neden mevzubahis
makasn ciddi úekilde daralmasn sa÷lad÷ gibi genel iúsizlik oran rakamlarn da ayrca
bozan bir baúka faktör olmuútur.
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ùekil 1. øúsizlik Oran Serileri

Kaynak: TÜøK. Anlk iúsizlik oran açklanan tarih itibariyle “orijinal” iúsizlik oran rakamn
göstermektedir. 2007 revizyonuna göre olan iúsizlik oran, 2007 itibariyle baúlayp 2004-2006 arasn
geriye do÷ru revizyona tabi tutarken, 2014 revizyonuna göre olan iúsizlik oran, 2014 ile birlikte
baúlayp 2005-2013 arasn ekonometrik tahminle geriye do÷ru tahmin etmektedir.
ùekil 2. øúgücüne Katlm Oran Serileri

Kaynak: TÜøK. Anlk iúgücüne katlm oran açklanan tarih itibariyle iúgücüne katlm oran
rakamn göstermektedir. 2007 revizyonuna göre olan iúgücüne katlm oran, 2007 itibariyle baúlayp
2004-2006 arasn geriye do÷ru revizyona tabi tutarken, 2014 revizyonuna göre olan iúgücüne katlm
oran, 2014 ile birlikte baúlayp 2005-2013 arasn ekonometrik tahminle geriye do÷ru tahmin
etmektedir.
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ùekil 2’de ise iúgücüne katlm oran serileri bulunmaktadr. Görüldü÷ü üzere, iúgücüne
katlm oran, iúgücü istatistiklerinin düzenli bir úekilde tutulmaya baúlad÷ yl olan
1988’den 2007 ylna kadar düzenli bir úekilde düúmüútür. øúgücüne katlm oran da böylece yüzde 58’lik seviyesinden yüzde 44’lere kadar gerilemiútir. 1990’larn ikinci yarsnda
iúsizlik oranndaki azalmada iúgücüne katlm oranndaki düúüúün de pay olmakla birlikte,
iúgücüne katlm orannn 1990’lar ve 2000’lerdeki seyri oldukça ilginç durmaktadr.
Böylece iúsizlik orannda oldu÷u gibi, iúgücüne katlm orannn seyri de ortada gerçek mi
yoksa fiktif mi bir durumun oldu÷u noktasnda soru iúaretlerinin oluúmasna neden olmuútur. Bu noktada, 2000’li yllarda gerçekleútirilen metodolojik de÷iúiklikler ve revizyonlara
e÷ilmek önem arz etmektedir. 2006 ylnda “anlk” iúgücüne katlm oran yüzde 48 iken,
bu rakam 2007 revizyonuyla birlikte yüzde 46.3’e, 2014 revizyonuyla birlikte de yüzde
44.5’e kadar düúürülmüútür. Fakat iúgücüne katlm orannn 1990’larda önemli bir düúüú
trendinde olmas söz konusu revizyonlarla açklanamaz. Bu noktada 1990’lardaki siyasi ve
ekonomik bunalmlar neticesinde iúgücüne katlm orannn düúmüú olabilece÷i úeklinde bir
yorum yaplabilir. Kuúkusuz bu açklamann hakikat pay bulunmaktadr. Fakat bu açklama da 1990’larn baúnda iúgücüne katlm orannn neden göreceli olarak yüksek oldu÷unu ve neden 1990’lar boyunca neredeyse kesintisiz bir úekilde düútü÷ünü açklayamamaktadr. Bu noktada yaplabilecek en muhtemel açklama ise tarmn iúgücü içindeki paynn 1990’lar boyunca hzla düúmesi ve düúerken de genel iúgücüne katlm orann yannda
sürüklemesi gibi durmaktadr ki bu noktaya da gelecek alt bölümde temas edilecektir.

3.2. Tarm østihdam ve Tarm Dú østihdamn “Hesaplanan” ve “Gerçek” Geliúimi
Türkiye 1950’li yllarda çok büyük oranda bir tarm ülkesiydi. Bu dönemde gerçekleúmeye
baúlayan ekonomik dönüúüm, 1980’li yllarda benimsenen neoliberal ihracat eksenli politikayla birlikte hz kazanmútr. Bu dönüúümün do÷al bir sonucu olarak da tarm kesiminin
ekonomi içindeki a÷rl÷ hzl bir úekilde azalmútr. Öte yandan, Türkiye nüfusu ve dolaysyla iúgücü söz konusu süreçte ciddi úekilde artmaya devam etmiútir. Bütün bunlar da
iúgücü istatistiklerinin zaman içinde dönüúüm geçirmesine neden olmuútur. Öte taraftan,
2000’li yllarda iúgücü istatistiklerinin tutulmasna dönük metodoloji ve yaklaúmda önemli
de÷iúimlerin yaúanmas iúgücü istatistiklerinin 1990’l ve 2000’li yllarda yaúad÷ “gerçek”
dönüúümü önemli ölçüde çarptmútr. Bu açdan, 2000’li yllardakiyle 1990’lardaki iúgücü
istatistiklerini karúlaútrmada yaúanan problemler daha da derinleúmiútir.
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ùekil 3. Tarm østihdamnn Toplam østihdama Oran

Kaynak: TÜøK ve yazarn kendi hesaplamalar. Seri son olarak 2014 revizyonuyla birlikte ortaya
çkan “en güncel” verilerden hareketle oluúturulmuútur.

ùekil 3’te rahatlkla görülebilece÷i üzere 2004 sonras dönemde tarm istihdamnn toplam
istihdam içindeki pay önceki dönemle derin bir karútlk içindedir. Öyle ki 1988-99 sürecinde ortalama yüzde 44.2 olarak gerçekleúen ve dönem içinde yüzde 47 seviyelerinden
ancak yüzde 40-41 düzeylerine kadar inen istihdamda tarmsallk düzeyi 2000 ylnda metodolojinin de÷iúmesiyle birlikte bir anda 4 puandan fazla azalarak yüzde 36 düzeyine gerilemiútir. Nüfus projeksiyonlarnda yaúanan dönüúümle birlikte de 2004 ylnda yaklaúk 5
puanlk bir düúüú yaúanmú ve bu oran yüzde 29.1 düzeyine kadar gerilemiútir. Öyle ki
TÜøK’in 2004 yl için üretti÷i eski nüfus projeksiyonuna dayal olan oran yüzde 32.9 ile
“revize edilmiú orandan” tam 3.8 puan daha yüksektir.
Vurgulanmas gereken bir nokta da 1988-99 döneminde tarm istihdamnn toplam istihdama orannn ksmen de olsa düúmesinin arka plannda neredeyse sadece tarm dú istihdamdaki geniúlemenin bulunmasdr. Öyle ki tarm istihdam tüm dönem boyunca oldukça
istikrarl bir seyir izlemiú ve ortalama 8.8 milyon olarak gerçekleúmiútir. Bu ortalama rakam 1999 ylna ait olan 8.9 milyon rakamna da çok yakndr. Fakat unutulmamas gerekir
ki Türkiye nüfusu bu süreçte 8 milyon kiúiden fazla artmútr. Yani bu süreçte söz konusu
istatistiklere göre tarm istihdam göreceli olarak daralmútr.
2000’deki önemli düúüúün çok büyük ksm da tarm istihdamndaki istatistiksel daralmadan kaynaklanmaktadr. Bu ylda tarm istihdam 1999’a kyasla 1 milyon kiúiden fazla
daralrken tarm dú istihdam da 0.6 milyon civar artmútr. Önceki yllarda tarm dú
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istihdamdaki yllk ortalama artú ise 0.34 milyon olarak gerçekleúmiútir. Tarm istihdamndaki ortalama artú ise önceki yllarda neredeyse yerinde saymútr. Böylece denilebilir ki
2000 ylnda baúlayan yeni seriyle birlikte ima edilen úey tarm istihdamnn aslnda sanlandan 1 milyon civar daha az oldu÷udur. Öte yandan tarm dú istihdam ise, çok kaba bir
tahminle sanlandan 0.2-0.3 milyon daha fazladr. Bu fazlal÷n da neredeyse tamam hizmetler sektörü kaynakl olmuútur.
2004 ylndaki revizyonla birlikte ise toplam istihdamn aslnda 2.2 milyon kiúi daha az
oldu÷u sonucuna ulaúlmútr. Bu revizyonun yaklaúk 1.5 milyonluk aslan payna ise yine
tek baúna tarm istihdam sahip olmuútur. Tarm dú istihdamdaki 0.7 milyonluk revizyonun da neredeyse tamam hizmetler sektöründe gerçekleúmiútir. Böylece, 2004 revizyonu
tarm istihdamnda büyük bir aúa÷ yönlü revizyon daha yaparken, hizmetler sektöründe
ksmi bir düzeltme yapmútr.
2014 revizyonuyla birlikte tarm ve tarm dú istihdamn gerçe÷e en yakn úekilde ölçülmüú
oldu÷u varsaymnda bulunuldu÷unda, 2004 ve özellikle 2000 öncesi istihdam verilerine
oldukça kuúkuyla yaklaúlmas gerekmektedir. Ne yazk ki mevcut metodoloji ve yaklaúm
uygulayarak 2004-05 ve özellikle 2000 öncesi istihdam istatistiklerini yeniden üretme úansmz bulunmamaktadr. Bu noktada verileri aynen kullanmann da oldukça sa÷lksz bir
yaklaúm oldu÷u rahatlkla söylenebilecektir. Bu açdan ne kadar eksik ve genel geçer
olursa olsun iúgücü istatistiklerinde bir “düzeltme” yapmann kaçnlmaz oldu÷u ortadadr.

3.3. Tarm øúsizlik Oran Neden Çok Düúük ve Bu Durumun Sonuçlar Ne?
Bahsedilmesi gereken önemli bir nokta da tarm iúsizlik orannn TÜøK tarafndan öteden
bu yana tarm dú istihdama göre çok daha düúük tahmin edilmesidir. Öyle ki tarm iúsizlik
oran 1988-1999 döneminde ylda ortalama yüzde 0.5 olarak gerçekleúirken, bu oran
2000’lerde ortalama yüzde 1.5 olmuútur ki bu oranlar tarm dú iúsizlik oranlarnn çok çok
altndadr. Bu verilerden hareketle denilebilir ki tarm ile iútigal eden nüfusun çok daha
büyük oran iúgücünde görünmekte ve bu iúgücünün de yine çok daha büyük bir oran istihdamda de÷erlendirilmektedir.
Tarm ile ilgili bu özel durum Lewis (1954) ile Fei ve Ranis (1964) tarafndan gerçekleútirilen derinlikli teorik çalúmalar ile literatüre “gizli iúsizlik” olarak girmiútir. Daha sonraki
süreçte ise bu konuda birçok ampirik çalúma yaplmútr. 1963 tarihli bir çalúmada o dönemde Güney Kore’de tarmsal istihdam süresinin ylda ortalama yüzde 30’unun atl kald÷ sonucuna ulaúlrken, Hindistan’n en yo÷un nüfusa sahip bölgelerinden olan Bat
Bengal’de de krsal iúgücünün yüzde 33’ünün “gizli iúsiz” oldu÷u sonucuna ulaúlmútr
(Robinson, 1969).
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Yani, tarm iúsizlik orannn Türkiye’de tarm dú iúsizlik oranna göre çok daha az tahmin
edilmesi aslnda tarmda gizli iúsizli÷in bir dúavurumu niteli÷indedir. Bu noktada ortada ciddi
bir ölçüm problemi olmasndan ziyade, tarm ve tarm dú iúgücünün ve istihdamnn
niteliklerinin birbirlerinden oldukça farkl oldu÷unu ifade etmek gerekir. Bilindi÷i üzere, bir
kiúi ayda 1 saat bile çalúsa iúgücünde ve istihdamda de÷erlendirilmektedir. Tarm ile u÷raúan
nüfusta ayda 1 saat de olsa tarm iúi ile iútigal etme ihtimali oldukça yüksektir. ùu halde,
ailenin tüm bireylerinin zaman zaman da olsa bir úekilde tarmsal iúlerle haúir neúir olduklar
ve bu açdan da hem iúgücünde hem de istihdamda de÷erlendirilebilecekleri çok açktr.
øktisadi terimlerle ifade edecek olursak, úu durumda tarm sektörüne çalúan olarak girmek
oldukça kolaydr. Yani bu istihdam sektörüne giriú-çkú bariyerleri oldukça düúüktür.
Öte yandan, tarm dú iúlerle iútigal eden nüfusta böylesi bir durumla kesinlikle karúlaúlmamaktadr. øúin gerektirdi÷i ve kiúinin sahip oldu÷u mesleki beceriler arasndaki uyuúmazlktan kaynaklanan yapsal problemler tarm dú sektörlerde kendisini önemli ölçüde
hissettirirken, yine bu sektörlerde iúe giriú-çkú bariyeri göreceli olarak yüksek olma e÷ilimindedir. Yine, tarm dú sektörlerde çalúanlar ya ay içinde uzun saatler boyunca çalúmakta ya da hiçbir úekilde çalúma olana÷ bulamamaktadr. Ayrca, tarm iúiyle iútigal eden
krsal bir ailede evin hanm ve büyük çocuklar ay içinde tarmsal iúlerle de iútigal etmeleri
sebebiyle iúgücünde ve istihdamda görünürken, ayn aile úehre taúnmas ve tarm dú
iúlerle iútigal etmesi durumunda, evin hanm hzl bir úekilde hem iúgücünden hem de
istihdamdan çkmakta, büyük çocuklar da ancak tam zamanl iú bulabilmeleri durumunda
iúgücünde ve istihdamda de÷erlendirilebilmektedir.
Türkiye’de istihdam yaps kuúkusuz 1990’l ve 2000’li yllarda önemli ölçüde de÷iúmiú ve
tarm sektöründen tarm dú sektörlere do÷ru önemli bir kayma gerçekleúmiútir. Tarm
istihdam da bu süreçte yüzde 40’larn üzerinden yüzde 20 düzeyine kadar gerilemiútir.2
Tarm sektöründe görülen yüksek iúgücüne katlma ve yüksek istihdam oranlar da yaplan
revizyonlardan ba÷msz bir úekilde genel iúgücü istatistiklerini çarptmútr. Yukarda ifade
edildi÷i üzere, tarmn daha a÷rlkl oldu÷u dönemde hem iúgücü hem de istihdam düzeyi
göreceli olarak yüksek olma e÷ilimindeyken, tarmn ekonomideki a÷rl÷ azaldkça hem
iúgücüne katlma oran düúmüú hem de istihdam üzerinde aúa÷ yönlü bir bask oluúmuútur.
Buna bir de revizyonlarla birlikte ölçüm probleminin eklenmesiyle durum iyice içinden
çklmaz bir hal almútr.

2

Fakat özellikle belirtmek gerekir ki bu noktada da 1990’l yllarla 2000’li yllar karúlaútrmak sa÷lkl
olmayacaktr. Yani tarm istihdamnn paynn yüzde 40’lardan yüzde 20’lere düútü÷ü úeklindeki bilgiye
oldukça ihtiyatl yaklaúmak gerekir ki bu konuda da ayrca bir “düzeltme” yapmak gereklidir.
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4. øúgücü østatistiklerini Geriye Do÷ru “Düzeltmek”
Yukarda defaatle belirtildi÷i gibi, Türkiye ekonomisinin zaman içinde önemli oranda dönüúmesi ve ayrca 2000’li yllarda gerçekleútirilen çeúitli revizyonlar ve metodolojik de÷iúiklikler neticesinde iúgücü istatistiklerinde önemli düzeyde bir krlma yaúanmas nedeniyle 1988-2015 dönemine ait iúgücü istatistiklerini “oldu÷u gibi” kullanmak oldukça hatal
bir tutum olacaktr. Bu bölümde yaplmaya çalúlacak olan úey de mevcut iúgücü istatistiklerini söz konusu sorunlar göz önünde bulundurularak temel düzeyde de olsa “düzeltmek” olacaktr.

4.1. 15+ Yaú Nüfus
Bilindi÷i üzere iúgücü istatistiklerinde 15+ yaú nüfusun çok önemli bir yeri vardr. Bu nüfusun oldu÷undan fazla veya eksik tahmin edilmesi iúgücü istatistiklerini önemli ölçüde çarptabilecektir. TÜøK’in 2004 ylndan itibaren geçerli olan revizyonu da aslen nüfus projeksiyonunda yaplan de÷iúiklik neticesinde ortaya çkmútr. Bu açdan, iúgücü istatistiklerinde “düzeltmeye” ilk önce 15+ yaú nüfus serisinden baúlamak anlaml olacaktr.
TÜøK 2007 ylnda yapt÷ revizyonla birlikte geriye dönük olarak iúgücü istatistiklerini
güncelledi÷i gibi nüfus istatistiklerini de güncellemiú, fakat bu güncellemeleri 2004 öncesine taúmamútr. Bu durum da ùekil 4’te görüldü÷ü gibi 2003-04 yllar arasnda bu istatistikte bir “krlmann” yaúanmasna yol açmútr. 15+ yaú nüfus 2003’te 48.9 milyon olarak hesap edilirken, 2004’te 47.5 milyon olarak hesap edilmiútir. Bu azalú, 15+ yaú
nüfusun yaklaúk 0.8 milyon kiúi artt÷ bir tarihsel dönemde gerçekleúmiútir.
Yapt÷mz düzeltmede her iki faktör de hesaba katlmú ve 1988-2003 yllar için düzeltilmiú bir nüfus serisi tahmin edilmiútir. Bu seri TÜøK’in 2007’de gerçekleútirdi÷i revizyonla
birlikte 2004 ylna kadar geri götürdü÷ü 15+ yaú nüfusun 1988’e kadar geri götürülmeye
çalúlmasyla ortaya çkmútr. Nüfusun di÷er birçok istatisti÷in aksine oldukça istikrarl bir
úekilde artmasna paralel olarak da yaplan düzeltme neticesinde oldukça istikrarl bir 15+
yaú nüfus serisine kavuúulmuútur. Düzeltilmiú 15+ yaú nüfus serisi oluúturulurken temelde
yaplan úey TÜøK tarafndan 2007 itibariyle geriye dönük olarak 2004 ylna kadar yaplan
düzeltmenin, Formül 1 yardmyla, 1988 ylna kadar geriye götürülmesi olmuútur.
(1)
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DN, düzeltilmiú 15+ yaú nüfusu gösterirken, RN resmi 15+ yaú nüfusu göstermektedir. Öte
taraftan, i 1988-2003 dönemindeki ilgili yl göstermektedir. Örne÷in, RN1990 1990 ylndaki resmi nüfusa iúaret etmektedir.
Bu çerçevede, 2004’te tek seferde yaplan 1.368 milyonluk kesintiye en yakn yldaki
(2005) nüfus artú olan 0.815 milyon eklenmiú, böylece nüfusta yaplmú olan muhtemel
toplam kesinti rakam olan 2.183 milyon rakamna ulaúlmútr. Bir sonraki aúamada ise bu
rakam 1988-2003 dönemindeki her yln nüfusunun 2003 yl nüfusuna oranyla çarplmútr. Böylece 2004’te yaplan 2.183 milyonluk kesintinin ilgili yldaki “izdüúümüne” ulaúlmaya çalúlmútr. Son olarak, her yl için ayr ayr tahmin edilen kesinti rakam ilgili yldaki resmi nüfustan çkarlmú, böylece düzeltilmiú 15+ yaú nüfus rakamna ulaúlmútr.
ùekil 4. Düzeltilmiú ve Resmi 15+ Yaú Nüfus Serileri

Kaynak: TÜøK. 15+ yaú, 15 ve üstü tüm nüfusu göstermektedir. 15+ yaú nüfus serisi son olarak 2014
revizyonu neticesinde ortaya çkan en güncel nüfus serisini göstermektedir. Düzeltilmiú 15+ yaú nüfus
serisinde ise 1988-2003 dönemi güncellenmiútir.

ùekil 4’te 1988-2015 dönemi için hem resmi hem de düzeltilmiú 15+ yaú nüfus serileri
görülmektedir. ùekilden rahatlkla görülebildi÷i gibi, 2004 ylnda bir krlma yaúanmú ve
15+ yaú nüfusta “yeni bir seriye” geçilmiútir. Tarafmdan gerçekleútirilen düzeltmeyle birlikte de söz konusu yeni seri “geriye do÷ru” yürütülmüútür. Bu çerçevede Türkiye’de 15+
yaú nüfusu TÜøK’in 2007 revizyonu çerçevesinde, 1988-2003 döneminde her yl için aslnda 1.5 ilâ 2.2 milyon arasnda daha azdr ki bu da her yl için yüzde 4.5’lik bir azalú
anlamna gelmektedir. Bu durumun da kuúkusuz, baúta iúgücüne katlm oran olmak üzere,
iúgücü istatistikleri üzerinde önemli bir etkisi olacaktr.
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4.2. øúgücü Düzeltme
øúgücünde temelde iki düzeltme yaplmútr. ølkinde, 2000 ylnda yaplan metodolojik de÷iúiklikler neticesinde iúgücü serisinde yaúanan krlmay geri almak amacyla 1988-1999
yllar arasnda bir düzeltme yaplmútr.
økinci düzeltme ise hem 2007 hem de 2014 revizyonlar neticesinde yaúanan dönüúümü
geriye do÷ru yürütmek amacyla 1988-2004 dönemi için gerçekleútirilmiútir.3 Yaplan her
iki tür düzeltme tarm ve tarm dú iúgücü olmak üzere iki ayr boyutta gerçekleútirilmiútir.
Nihai düzeltilmiú iúgücü rakamlarna da söz konusu düzeltilmiú tarm ve tarm dú iúgücü
rakamlarnn toplanmasyla ulaúlmútr.
ùu aúamada bir noktay açkl÷a kavuúturmak gerekmektedir. øúgücü veya istihdam düzeylerindeki revizyon veya metodolojik dönüúüm kaynakl de÷iúimler geriye do÷ru “düzeltilirken” a÷rlklandrma yöntemi olarak nüfus kullanlmútr. Bu çerçevede, Formül 2’de de
görülebilece÷i üzere, düzeltilmiú iúgücü veya istihdam verileri bulunurken ilgili yldaki
resmi iúgücü veya istihdam verisinden baz ylda yaúanan düzeltme ilgili yln düzeltilmiú
nüfusunun baz yln düzeltilmiú nüfusuna orannca çkarlmútr. Böylece baz ylda yaúanan
düzeltme “nüfusa orannca” geriye do÷ru yürütülmüútür.
(2)
Örne÷in, aúa÷da görülece÷i üzere, 2000 ylnda yaúanan dönüúümle birlikte tarm iúgücünde ortaya çkan 1.048 milyonluk “teknik” azalú, önceki yllara taúnrken ilgili yln
(düzeltilmiú) nüfusunun 2000 ylnn (düzeltilmiú) nüfusuna oran kadar a÷rlklandrlarak
taúnmútr.

4.2.1. Tarm øúgücü
Öncelikle tarm iúgücünde 2000 ylnda yaúanan istatistiksel krlmay geri alabilmek amacyla tarm iúgücünde bu ylda gerçekleúen “teknik” düúüú 1988-1999 dönemine de yanstl-

3
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Elimizde 3 tür iúgücü istatisti÷i serisi (anlk, 2007 revizyonu, 2014 revizyonu) bulunmaktadr. Yaplan
çalúmada her üç tür seri için de düzeltmeler gerçekleútirilmiú olmakla birlikte buraya sadece 2014 revizyonu
neticesinde ortaya çkan en güncel iúgücü verilerinden hareketle yaplan düzeltmeler dâhil edilmiútir. Di÷er iki
tür seriye dönük düzeltmeler ise konuyu epey uzataca÷ndan makaleye eklenmemiútir. Belirtilmesi gerekir ki
her üç tür seri için yaplan düzeltmeler birbirine oldukça yakndr ve ortaya çkan düzeltilmiú seriler de birbirine
oldukça benzerdir. Bu durum istihdam istatistikleri için de aynen geçerlidir.
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maya çalúlmútr.4 Bunun için tarm iúgücüne ait resmi istatistiklerde 2000 ylndaki 1.048
milyonluk azalú baz alnmútr. Aslnda bu rakama, aynen 15+ yaú nüfusta gerçekleútirilen
düzeltmede oldu÷u gibi, ilgili ylda tarm iúgücündeki tahmini de÷iúimi eklemek daha iyi
bir yaklaúm olurdu.
Fakat tarm iúgücü istatistikleri nüfus istatistiklerinden çok daha istikrarsz bir görünüm
sergiledi÷inden bunu gerçekleútirmek olas olmamútr. Bu belirsizlik ortamnda en do÷ru
yaklaúm söz konusu de÷iúimi sfr olarak kabul etmek olacaktr. Bu durum bundan sonraki
bütün düzeltmeler için de geçerlidir. Formül 3’te tarm iúgücünde yaplan düzeltmenin nasl
gerçekleútirildi÷i görülmektedir.
(3)
DTø1, birinci düzeltme çerçevesinde düzeltilmiú tarm iúgücünü gösterirken, RTø resmi
tarm iúgücünü göstermektedir. Öte taraftan, DN düzeltilmiú 15+ yaú nüfusu gösterirken, i
1988-1999 dönemindeki ilgili yl göstermektedir. Yani RTø1996 1996 ylndaki resmi tarm
iúgücünü göstermektedir.
økinci düzeltme ise 2007 ve 2014 yllarnda gerçekleútirilen revizyonlar neticesinde 2004 ve
2005 yllarndan itibaren yaúanan krlmalar ortadan kaldrabilmek amacyla gerçekleútirilmiútir. 2007 revizyonu özellikle iki yla yaylarak (2004-2005) gerçekleútirildi÷i için burada
yaplan düzeltme de iki boyutlu olmuútur. 2004 yl için yaplan düzeltmede 2007
revizyonuyla bu ylda gerçekleúen düzeltme ve 2014 revizyonunun tamam geçerli olmuútur.
1988-2003 dönemi için yaplan düzeltmede de her iki revizyonun tamam geçerli olmuútur.
Öte yandan, tarm iúgücünde 2004 için öngörülen aúa÷ yönlü düzeltme 0.937 milyon iken,
1988-2003 dönemi için öngörülen aúa÷ yönlü düzeltme 2.236 milyondur. Bununla birlikte,
bu noktada ayrca bir “düzeltme” yapmak gerekmektedir. Zira, TÜøK öteden beri tarm
iúgücünü tarm istihdamna çok yakn “tahmin” etmektedir. Tarm iúgücünün 8-9 milyon
aral÷nda gerçekleúti÷i 1990’l yllarda 1995 yl hariç tutulursa tarm iúgücü tarm istihdamndan ortalamada ancak 47 bin kiúi daha fazla “tahmin” edilmiútir.
4

Aslnda tarm iúgücü ve istihdamnda 2000 ylnda yaúanan krlma, 2004-05 dönemindeki krlma kadar
“kesin” de÷ildir. Zira, 2004-06 döneminde orijinal veriler ilan edildikten çok sonra, yani 2007’de geriye do÷ru
veriler de÷iútirilmiútir. øúte biz de 2004-06 döneminde yaúanan bu revizyonu “krlma” olarak adlandryoruz.
Fakat 2000’deki krlma bundan daha farkldr. Bu dönemde önemli metodolojik de÷iúiklikler yaúanmasna
ra÷men veriler sadece 1 kez ilan edilmiútir. Yani aslnda ortada revizyondan geçen “daha önce açklanmú” bir
veri yoktur. Fakat, 2000’de baúlayan yeni dönemle birlikte özellikle tarm kesiminin verilerinde önemli bir
krlmann yaúand÷ da oldukça açktr. Zaten tarm dú kesimin iúgücü verilerinde 2000’le birlikte önemli bir
de÷iúim olmad÷ için tarm dú kesim için 2000 ylna ait herhangi bir düzeltme yaplmamútr. Bununla
birlikte, önceki dönem ve sonraki dönem úeklinde orijinal ve revizyondan geçmiú veri olarak iki ayr veri yok
diye 2000 ylnda tarm iúgücünde ve istihdamnda yaúanan krlmay göz ard etmek do÷ru olmazd. Bu yüzden
tarm iúgücü ve istihdamna ait “gerçek serileri” ortaya çkarrken 2000’de yaúanan krlmay da hesaba kattm.
Bununla birlikte yine unutulmamas gerekir ki tarm iúgücü ve istihdamnda yaplan toplam düzeltmelerin
yaklaúk üçte biri 2000’de yaúanan krlma kaynakldr.
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Bu açdan, tarm iúgücünde düzeltme yaparken bu noktay da hesaba katarak “ayrca” bir
düzeltme yaplmas gerekmektedir. Bir sonraki bölümde görülece÷i üzere, tarm istihdamnda öngörülen aúa÷ yönlü düzeltme 2004 yl için 0.710 milyon, 1988-2003 dönemi için
ise 2.119 milyondur. Bu noktada, tarm iúgücü istatistiklerinde öngörülen düzeltmeyi direkt
olarak yapmak 1988-2003 sürecinde tarmda negatif iúsizlik oranlarnn ortaya çkmasna
neden olacaktr.5
Bu açdan, tarm iúgücünde yaplacak düzeltmeyi tarm istihdamnda yaplacak düzeltme ile
birlikte de÷erlendirmek gerekmektedir. 1988-2003 döneminde tarm iúgücü tarm istihdamndan ortalama 75 bin kiúi daha fazla gerçekleúmiútir. Bu süreçte tarm iúgücünde önemli
bir de÷iúim yaúanmad÷ için bu ortalama rakamn söz konusu sürecin tamamna uygulamakta herhangi bir beis bulunmamaktadr. Bu açdan, 2004 yl için yaplan düzeltme 0.862
milyon (=0.937 eksi 0.075 milyon), 1988-2013 dönemi için (nüfusla a÷rlklandrarak)
yaplan düzeltme de 2.161 milyon (=2.236 eksi 0.0.75 milyon) olmuútur. Sonuç olarak da
1988-2003 dönemi için düzeltilmiú tarm iúgücü ve tarm istihdam arasndaki fark 64 bin
olarak gerçekleúerek resmi istatistikleri bu açdan büyük oranda yanstmútr.
ùekil 5. Düzeltilmiú ve Resmi Tarm øúgücü Serileri

Kaynak: TÜøK. Tarm iúgücü son olarak 2014 revizyonu çerçevesinde oluúturulan en güncel tarm
iúgücü istatistiklerini gösterirken, düzeltilmiú tarm iúgücü, DTø1 ve DTø2 çerçevesinde yaplan
düzeltmeler neticesinde ortaya çkan seriyi göstermektedir.

5
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Aslnda “anlk verilere göre” TÜøK 2004 ylnda tarm iúgücünü tarm istihdamndan 30 bin kiúi daha az
“tahmin etmiútir”. Fakat, TÜøK tarm iúgücü ve istihdam verilerini direkt olarak paylaúmad÷ için bu durumu
direkt olarak görülememektedir. ølgili hesaplamalar yapld÷nda söz konusu durum net bir úekilde
görülebilmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki bu makale kapsamnda 2004 yl için düzeltilmiú iúgücü
verisi bu nedenle düzeltilmiú istihdam verisinden daha düúüktür.
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Ayrca, yaplan düzeltme çerçevesinde gerçekleútirilen nüfus a÷rlklandrmasnda her iki
revizyonu daha iyi yanstabilmek adna 2003 de÷il, 2004 yl baz alnmútr. Ayn durumun
görüldü÷ü tüm düzeltme hesaplarnda da ayns yaplmútr. Formül 4’te 1988-2003 yllar
arasnda yaplan düzeltmenin ne úekilde gerçekleútirildi÷i görülmektedir.
(4)
DTø2, ikinci düzeltme çerçevesinde düzeltilmiú tarm iúgücünü gösterirken, RTø resmi
tarm iúgücünü göstermektedir. Öte taraftan, DN düzeltilmiú 15+ yaú nüfusu gösterirken, i
1988-2003 dönemindeki ilgili yl göstermektedir.
Yaplan her iki düzeltme neticesinde tarm iúgücünde 2000 ve 2004-05 süreçlerinde yaúanan krlma önemli oranda geriye alnmútr. ùekil 5’te 2014 revizyonu çerçevesindeki en
güncel resmi tarm iúgücü serisiyle her iki düzeltme (DTø1 + DTø2) neticesinde ortaya
çkan tarm iúgücü serisi görülmektedir.
ùekil 5’ten açkça anlaúlabilece÷i üzere, resmi tarm iúgücü serisi, yaplan metodolojik
dönüúüm ve revizyonlar neticesinde 2000’lerin baúnda ciddi bir krlmaya u÷rarken düzeltilmiú tarm iúgücü oldukça istikrarl bir görünüm sergilemektedir. Bu ba÷lamda, düzeltilmiú tarm iúgücü serisi, resmi olana kyasla gerçekte yaúanlanlar çok daha iyi yanstyor
görünmektedir. Bununla birlikte, bu çalúmada gerçekleútirilen düzeltmenin eldeki veriler
ú÷nda temel düzeyde bir düzeltme oldu÷u akldan çkarlmamaldr.

4.2.2. Tarm Dú øúgücü
Tarm dú iúgücü serisinde yaplan metodolojik de÷iúiklikler ve revizyonlar neticesinde
yaúanan krlmann tarm iúgücüne kyasla çok daha hafif oldu÷u daha önce ifade edilmiúti.
Bu seri incelendi÷i zaman 2000 ylnda herhangi bir krlma göze çarpmamakta, fakat gerek
2007 gerekse de 2014 revizyonuyla birlikte serinin krld÷ görülmektedir. Bununla birlikte
2007 revizyonuyla birlikte sadece 2004 ylnda yaklaúk 1 milyon kiúilik bir azalma görülürken, 2014 revizyonuyla birlikte 2005-2013 yllar arasna yaylmú ortalama yarm milyonluk bir düzeltme göze çarpmaktadr.
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ùekil 6. Düzeltilmiú ve Resmi Tarm Dú øúgücü Serileri

Kaynak: TÜøK. Tarm dú iúgücü son olarak 2014 revizyonu çerçevesinde oluúturulan en güncel
tarm dú iúgücü istatistiklerini gösterirken, düzeltilmiú tarm dú iúgücü, yaplan düzeltmeler neticesinde ortaya çkan seriyi göstermektedir.

Bu ba÷lamda yaplan düzeltme de kendi içinde iki boyutlu olmuútur. 2004 yl için yaplan
düzeltme sadece 2014 revizyonunu yanstrken, 1988-2003 dönemindeki düzeltme her iki
revizyonu da yanstmaktadr. Bu çerçevede 2004 yl tarm dú iúgücü düzeltmesinde, bir
sonraki yla ait 2014 revizyonu (0.618 milyon azalú) 15+ yaú nüfusla (2004 yl 15+ yaú
nüfusunun 2005 ylnkine oran) a÷rlklandrlmú, bulunan rakam da 2004 yl tarm dú
iúgücü rakamndan çkarlmútr. 1988-2003 dönemine ait düzeltme ise Formül 4’te görüldü÷ü gibi yaplmútr. 2007 revizyonu çerçevesinde 2004’te yaúanan de÷iúim (0.975 milyon) ile 2014 revizyonuyla 2005’te yaúanan de÷iúimin (0.618 milyon) toplam olan 1.593
milyon 2004 yl baz alnarak a÷rlklandrlmú ve ilgili yldaki tarm dú iúgücü rakamlarndan çkarlmútr. Sonuç olarak, düzeltilmiú tarm dú iúgücü 1988-2003 döneminde
1.080 ilâ 1.593 milyon kiúi arasnda azalmútr.
(5)
DTDø, düzeltilmiú tarm dú iúgücünü gösterirken, RTDø resmi tarm dú iúgücünü göstermektedir. Öte taraftan, DN düzeltilmiú 15+ yaú nüfusu gösterirken, i 1988-2003 dönemindeki ilgili yl göstermektedir.
ùekil 6’da resmi ve düzeltilmiú tarm dú iúgücü serileri görülmektedir. Seriler arasndaki
fark, tarm iúgücü serilerinde görülen kadar olmasa da anlamldr. Dahas, düzeltilmiú seri
50
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tarm dú iúgücünde son yllarda görülen hzl yükseliúi önemli oranda “açklyor” görünmektedir. Yani, tarm dú iúgücü daha yüksek de÷il, daha düúük bir baúlangç noktasndan
hareket etmekte, böylece tarm dú iúgücünün hznda görülen son yllardaki artún boyutu
önemli oranda azalmú olmaktadr.
ùekil 7’de resmi tarm ve tarm dú iúgücünün toplanmasyla elde edilmiú resmi toplam
iúgücü ve düzeltilmiú tarm ve tarm dú iúgücünün toplanmasyla elde edilmiú düzeltilmiú
toplam iúgücü serileri görülmektedir. Resmi seri 2000’lerde önemli bir krlmaya u÷rarken,
düzeltilmiú seride krlmann ciddi úekilde hafifledi÷i görülmektedir. Yine, düzeltilmiú
toplam iúgücü serisi Türkiye nüfusunun genel durumunu ve dinamiklerini resmi iúgücü
serisine göre çok daha iyi yanstmaktadr.
ùekil 7. Düzeltilmiú ve Resmi Toplam øúgücü Serileri

Kaynak: TÜøK. Toplam iúgücü son olarak 2014 revizyonu çerçevesinde oluúturulan en güncel
toplam iúgücü istatistiklerini gösterirken, düzeltilmiú toplam iúgücü, yaplan düzeltmeler neticesinde
ortaya çkan seriyi göstermektedir. Sol eksen iúgücü serilerine aitken sa÷ eksen 15+ yaú nüfus serisine
aittir.

ùöyle ki, Türkiye’de 15+ yaú nüfus artú hz 1988-2015 döneminde ylda ortalama yüzde
2.19 iken, resmi iúgücünün artú hz ayn dönemde sadece yüzde 1.59’dur. Buna karúlk,
düzeltilmiú iúgücünün artú hz yüzde 2.30 ile yüzde 2.19’a oldukça yakndr. Öte yandan,
1988-2003 döneminde 15+ yaú nüfus artú oran yüzde 2.51 olmasna ra÷men, resmi iúgücü
artú hz ylda ortalama sadece yüzde 1.33 olarak gerçekleúmiútir. Düzeltilmiú iúgücü artú
hz da ylda sadece 1.45’tir.
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Bu durum, 2004 ve sonrasnda iúgücünde yaúanan “hzl” artú bir açdan açklar
görünmektedir. ùöyle ki, burada yaplan düzeltmelerin de yakalayamad÷ nedenlerden
ötürü, iúgücü artú hz baúlangçta nüfus artú hznn epey gerisinde kalmú, 2000’li yllarda
iúgücündeki “hzl” geniúlemeyle birlikte de söz konusu açk 2015 yl itibariyle tamamiyle
kapanmútr.
Gerçekten de düzeltilmiú iúgücünün artú hz 2003-2015 dönemi için ylda ortalama yüzde
3.37 olarak gerçekleúmiútir. ùekil 7’de de görülebilece÷i üzere, resmi iúgücü serisi ile 15+
yaú nüfus arasnda önemli düzeyde uyumsuzluk varken, düzeltilmiú toplam iúgücü serisi ile
15+ yaú nüfus serisi ayn yönelimi göstermektedir. Bununla birlikte, düzeltilmiú iúgücü artú
hznn, 2004-05 dönemi öncesinde 15+ yaú nüfus artú hznn gerisinde kalmas,
sonrasnda da önüne geçmesi bu serinin daha da düzeltilmesi için önemli bir hareket
alannn oldu÷unu göstermektedir.
Öte yandan, e÷er gerçekten de iúgücü 1990’larda yavaú, 2000’lerde hzl bir úekilde artmú
ise bunu da anlaml bir úekilde açklamak gerekecektir.6 Fakat, ortada olan bir úey vardr ki
o da iúgücünde yaplan düzeltmeler neticesinde iúgücü serisi ile 15+ yaú nüfus serisinin
oldukça uyumlu hale gelmiú olmasdr.
4.3. østihdam Düzeltme
østihdamda, aynen iúgücünde yapld÷ gibi, genel manada iki tür düzeltme yaplmútr. ølk
düzeltme, 2000 ylndaki metodolojik dönüúümle birlikte istihdam serisinde yaúanan
krlmay ortadan kaldrabilmek amacyla 1988-99 dönemi için gerçekleútirilmiútir. økinci
düzeltme ise 2007 ve 2014 revizyonlaryla birlikte yaúanan dönüúümü 2004-05 öncesine
yürütme amacyla 1988-2004 dönemi için gerçekleútirilmiútir.
Yaplan düzeltmeler gerek tarm istihdam gerekse de tarm dú istihdam için ayr ayr
gerçekleútirilmiú, düzeltilmiú genel istihdama da düzeltilmiú tarm istihdam ve tarm dú
istihdamn toplanmas yoluyla ulaúlmútr.
4.3.1. Tarm østihdam
Öncelikle, tarm istihdamnda 2000 ylnda yaúanan krlmay geriye almak ve 2000 öncesi
seriyle 2000 sonras seriyi uyumlulaútrabilmek amacyla bu yldaki keskin düúüú 1988-99
dönemine yanstlmaya çalúlmútr. 2000 ylnda tarm istihdamnda 1.086 milyonluk aúa÷
6
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Örne÷in, özellikle kadnlarn e÷itim düzeyi yükseldikçe iúgücüne katlm orannn ciddi úekilde yükseliyor
olmas burada ksmi bir açklama anlamna gelebilir. Fakat, bu durumun ne kadar geçerli oldu÷u ayr bir
çalúma konusudur.
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yönlü bir krlma gerçekleúmiútir. Bu de÷iúimi geriye do÷ru yürütebilmek amacyla bu
rakam geriye do÷ru tüm yllardaki tarm istihdam rakamlarndan nüfusla a÷rlklandrlarak
çkarlmútr. Belirtmek gerekir ki 1.086 milyonluk istatistiksel düzeltmeye ilgili yldaki
tarm istihdamndaki tahmin edilen net de÷iúimi eklemek anlaml olurdu. Fakat, tarm
istihdamnn aynen iúgücünde oldu÷u gibi belirgin bir trend izlememesi bu noktada tahmin
yaplmasn neredeyse imkânsz klmaktadr. Bu açdan, söz konusu “net de÷iúimi” sfr
olarak düúünmek en sa÷lkl yöntem olacaktr. Aúa÷daki formülde tarm istihdam serisi
için gerçekleútirilen ilk düzeltmeye dönük prosedür görülmektedir.
(6)
DTøS1, birinci düzeltmeyle birlikte düzeltilmiú tarm istihdamn gösterirken, RTøS resmi
tarm istihdamn göstermektedir. Yine, DN düzeltilmiú 15+ yaú nüfusu gösterirken, i 19881999 dönemindeki ilgili yl göstermektedir.
Tarm istihdamna dönük yaplan ikinci düzeltmede ise 2007 ve 2014 yllarndaki
revizyonlarla birlikte 2004-05 döneminden itibaren istihdam serisinde yaúanan krlma
ortadan kaldrlmaya çalúlmútr. 2007 revizyonu özellikle 2004 ve 2005 yllarna dönük
olarak yapld÷ için aynen tarm iúgücünde oldu÷u gibi burada da ortaya iki boyutlu bir
düzeltme çkmútr. 2004 yl için yaplan düzeltmede ksmen 2007 revizyonu ve 2014
revizyonunun tamam geçerli olurken, 1988-2003 dönemi için yaplan düzeltme her iki
revizyonun tamam için geçerli olmuútur.
Tarm istihdamnda 2005’te yaúanan krlmay geriye alabilmek amacyla bu ylda
revizyonlar neticesinde yaúanan keskin düúüú (0.710 milyon), 2004 yl için direkt olarak
geriye alnmútr. Bu yl sadece bir yllk bir nüfus a÷rlklandrmas yaplmútr (2004 ylna
ait 15+ yaú nüfusun 2005 ylnkine oran). Öte yandan, 1988-2003 dönemi için her iki
revizyon neticesinde yaúanan dönüúüm (2.119 milyonluk azalma) geriye alnmútr. Bu
rakam da ilgili dönemdeki her yl için a÷rlklandrlmútr. Yine, nüfus a÷rlklandrmasnda baz yl, her iki revizyon neticesinde yaúanan dönüúümü daha iyi yanstabilmesi adna
2004 olarak seçilmiútir. Ayn durumun görüldü÷ü tüm düzeltme hesaplarnda da ayns
yaplmútr. Formül 7’de yaplan düzeltmeye dönük prosedür görülmektedir.
(7)
DTøS2, ikinci düzeltme neticesinde ortaya çkan tarm istihdamn gösterirken, RTøS resmi
tarm istihdamn göstermektedir. DN düzeltilmiú 15+ yaú nüfusa iúaret ederken, i de 19882003 dönemindeki ilgili yl göstermektedir.
Tarm istihdam serisinde yaplan iki tür düzeltme sonucunda 2000’lerin baúnda yaúanan
53

øúgücü østatistiklerini Geriye Do÷ru Düzeltme Denemesi ya da “østihdamsz Büyüme” Diye Bir ùey Neden Olmad:
øúgücü østatistiklerini Yeniden Düúünmek

iki krlmann ciddi biçimde ortadan kalkt÷ görülmektedir. ùekil 8’de hem resmi istihdam
serisi hem de her iki düzeltme (DTøS1 + DTøS2) sonucunda husule gelen tarm istihdam
serisi görülmektedir. ùekilden rahatlkla anlaúlabilece÷i üzere, resmi tarm istihdam serisi
2000’lerin baúnda ciddi bir úekilde krlmaktadr. 2000’lerin öncesi ve sonras haliyle,
resmi tarm istihdam aslnda “iki farkl hikâyeyi” anlatmaktadr.
Bununla birlikte, yaúanan krlmann geriye alnd÷ düzeltilmiú tarm istihdam serisi
oldukça istikrarl bir görünüm arz etmekte ve bu haliyle tarm istihdamnda gerçekte
yaúananlar çok daha do÷ru yanstyor görünmektedir. Fakat yine unutmamak gerekir ki söz
konusu düzeltmeler mevcut veriler ú÷nda gerçekleútirilmiú temel düzeyde bir
düzeltmedir.
ùekil 8. Düzeltilmiú ve Resmi Tarm østihdam Serileri

Kaynak: TÜøK. Tarm istihdam son olarak 2014 revizyonu neticesinde ortaya çkan en güncel tarm
iúgücü istatistiklerini gösterirken, düzeltilmiú tarm istihdam, DTøS1 ve DTøS2 neticesinde ortaya
çkan seriyi göstermektedir.

4.3.2. Tarm Dú østihdam
2000’li yllarda gerçekleútirilen revizyonlar ve metodolojik de÷iúiklikler neticesinde tarm
istihdamnda önemli düzeyde bir krlma yaúanrken, tarm dú istihdamda ciddi bir krlma
göze çarpmamaktadr. Özellikle 2000 ylndan sonra tarm dú istihdamda önemli bir durgunluk ortaya çkmú olsa da bunun ne kadarnn 2001 krizi etkisiyle ortaya çkt÷n, ne
kadarnn istatistiksel bir anomali oldu÷unu eldeki verilerden hareketle anlamaya imkân
bulunmamaktadr.
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Öte yandan, 2007 ve 2014 revizyonlaryla birlikte yaplan de÷iúiklikler direkt olarak ortadadr ve bunlara dönük yaplacak düzeltmelerle “güncellenmiú” tarm dú istihdam 200405 öncesi döneme “uzatmak” mümkündür.
Tarm dú istihdamda 2007 revizyonuyla birlikte sadece 2004 ylnda ciddi bir düzeltme
(0.750 milyonluk azalma) gerçekleútirilirken, 2014 revizyonuyla birlikte 2005-2013 dönemindeki her yl için 0.088 ilâ 0.294 milyon arasnda de÷iúen düzeltmeler gerçekleútirilmiútir. Yani ilk revizyonla tek bir yl için ciddi bir düzeltme yaplrken, ikinci revizyonla birlikte daha kapsaml, fakat ayn zamanda daha lml düzeltmeler gerçekleútirilmiútir.
Bu çerçevede, burada yaplan düzeltme de her iki revizyonu kapsayacak úekilde iki boyutlu
olmuútur. 2004 yl için yaplan düzeltme 2014 yl revizyonunu yanstrken, 1988-2003
dönemi için yaplan düzeltme her iki revizyonu da yanstmaktadr. Bu ba÷lamda, ilk olarak
2005’te yaplan aúa÷ yönlü revizyon (0.294 milyonluk azalma) nüfusla a÷rlklandrlarak
(2004 yl 15+ yaú nüfusunun 2005’inkine oran) 2004 yl tarm dú istihdamna uygulanmútr.
ùekil 9. Düzeltilmiú ve Resmi Tarm Dú østihdam Serileri

Kaynak: TÜøK. Tarm dú istihdam, son olarak 2014 revizyonu çerçevesinde oluúturulan en güncel
tarm dú iúgücü istatistiklerini göstermektedir. Düzeltilmiú tarm dú istihdam ise yaplan
düzeltmeler neticesinde ortaya çkan seriyi göstermektedir.
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ùekil 10. Düzeltilmiú ve Resmi Toplam østihdam Serileri

Kaynak: TÜøK. Toplam istihdam, son olarak 2014 revizyonu neticesinde oluúturulan en güncel
toplam istihdam serisini göstermektedir. Düzeltilmiú toplam istihdam ise yaplan düzeltmelerle
birlikte ortaya çkan seriyi göstermektedir.

økinci olarak, 1988-2003 dönemine ait düzeltmede, 2007 revizyonuyla birlikte yaúanan
de÷iúim (0.750 milyonluk azalma) ile 2014 revizyonu neticesinde 2005 ylnda yaúanan
de÷iúimin (0.294 milyonluk azalma) toplam olan 1.044 milyon dikkate alnmú, bu
büyüklük Formül 8’de görüldü÷ü gibi, ilgili yldaki 15+ yaú nüfusun 2004 ylnkine oran
ölçüsünde a÷rlklandrlmútr.
(8)
DTDøS, düzeltilmiú tarm dú istihdam gösterirken, RTDøS resmi tarm dú iúgücünü
iúaret etmektedir. DN, düzeltilmiú 15+ yaú nüfusu gösterirken, i 1988-2003 dönemindeki
ilgili yl iúaret etmektedir.
ùekil 9’da düzeltilmiú ve resmi tarm dú istihdam serileri görülmektedir. øki seri arasndaki
fark tarm istihdam serileri arasndaki kadar olmasa da halen anlaml bir farktr. Ayrca,
tarm dú istihdamda 2000’lerin baúnda görülen yavaú ve 2010’dan sonraki hzl büyüme
de bu noktada ksmi bir açklamaya kavuúmaktadr.
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ùöyle ki, tarm dú istihdam 2000’lerde yaplan revizyonlarla birlikte giderek daha do÷ru
bir úekilde ölçülmeye baúlandysa ve geriye dönük yaplan düzeltmeler hep tarm dú istihdam azaltma yönündeyse bu durumda 1990’l yllardaki tarm dú istihdam da fazla ölçülmüú demektir.
1990’l yllarda tarm dú istihdamn oldu÷undan fazla görünmesi de 2000’li yllarda daha
do÷ru bir úekilde ve göreceli olarak “daha az” ölçülen tarm dú istihdamn önceki dönemlere kyasla “daha az” görünmesi sonucunu do÷uracaktr. Bu durum da istatistiklerde yansmasn “istihdamda dura÷an artú” olarak bulacaktr.
ùekil 10’da ise düzeltilmiú ve resmi toplam istihdam serileri görülmektedir. Düzeltilmiú
istihdam serisi, düzeltilmiú tarm ve tarm dú istihdam serilerinin toplanmasyla oluúturulmuútur. Görüldü÷ü üzere, resmi genel istihdam serisinde 2000’lerin baúnda ciddi bir krlma göze çarparken, düzeltilmiú istihdam serisi çok daha istikrarl bir görünüme sahiptir.

5. Yaplan Düzeltmeler Iú÷nda øúgücü Tartúmalar
Bu makalede önerilen söz konusu düzeltmeler neticesinde Türkiye’de iúgücünün son 30
yllk macerasnn birçok açdan yeniden ele alnmas gerekmektedir. Bu bölümde baúta
“istihdamsz büyüme” konusu olmak üzere yaplan düzeltmeler ú÷nda, verimli tartúmalarn fitilini ateúlemesi ümidiyle çeúitli iúgücü konular tartúlacaktr.

5.1. østihdamsz Büyüme Gerçek mi Yanlsama m?
Resmi istihdam serilerine bakld÷ zaman, Türkiye’de istihdamn 1990’larn ortalarndan
2000’lerin ortalarna kadar “yerinde sayd÷” gibi bir izlenim edinilmektedir ki “istihdamsz
büyüme” söylencesinin yaygnlk kazanmasnda da bu durumun çok büyük etkisi olmuútur.
Fakat bu makalede defalarca vurguland÷ üzere resmi iúgücü serilerinde 1990’larla
2000’leri direkt olarak karúlaútrmak anlaml de÷ildir. Zira 2000’lerde yaplan metodolojik
de÷iúiklikler ve revizyonlar bu iki dönemi direkt olarak karúlaútrlamaz hale getirmiútir.
Bu makale çerçevesinde yaplan söz konusu “teknik” düzeltme sonucunda ortaya çkan
düzeltilmiú istihdam serisi ortada “istihdamsz büyüme” diye bir úeyin gerçekte var olmad÷n göstermektedir.
Söz konusu düzeltilmiú seride toplam istihdam düzeyi “belirli bir ritimde” yükseliúini sürdürmekte, bu hz özellikle 2009’dan sonra daha da artmaktadr. Bununla birlikte, daha önce
belirtildi÷i üzere, ifade edilmesi gerekir ki 2009’dan sonraki “hzl artún” arka plannda
2009 öncesi dönemde istihdamn ölçümünün ksmen sorunlu olmas yatyor olabilir. Fakat,
durum her ne olursa olsun meselenin ana fikri ayn kalmaktadr: Düzeltilmiú istihdam serisinde “istihdamsz büyümeye” kant bulma imkân yok denecek kadar azdr.
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Bu ba÷lamda, ùekil 11’de görüldü÷ü gibi, Türkiye ekonomisi 1988-2015 döneminde yaklaúk yüzde 185 orannda büyümüútür. Öte yandan, toplam “resmi” istihdam ise ayn süreçte
ancak yüzde 50 düzeyinde artmútr. Fakat düzeltilmiú toplam istihdama bakld÷nda artún
yüzde 80 düzeyinde oldu÷u görülmektedir. Bu süreçte Türkiye’de kiúi baúna GSYH’nin
yüzde 93 civarnda artt÷ görülmektedir. E÷er bu ölçüt bir verimlilik kstas olarak alnrsa7, yüzde 185 artan GSYH ile resmi istatistiklere göre yüzde 50 artan istihdam düzeyi
arasndaki o derin “boúlu÷u” kapatabilmek çok zor hale gelmektedir.
ùekil 11. 1988-2015 Yllar Arasnda Resmi ve Düzeltilmiú østihdam, GSYH ve Kiúi Baú GSYH
Verilerinin Toplam Büyümeleri (1988=100)

Kaynak: TÜøK ve yazarn kendi hesaplamalar. ùekilde görülen rakamlar 1988-2015 dönemindeki
toplam büyümeleri göstermektedir. Örne÷in GSYH’n sahip oldu÷u 185 de÷eri, 1988-2015 yllar
arasnda GSYH’n yüzde 185 orannda büyüdü÷ü anlamna gelmektedir. ølgili dönemde, resmi istihdam yüzde 50, düzeltilmiú istihdam yüzde 80, kiúi baú GSYH da yüzde 94 büyümüútür. Resmi østihdam + Kiúi Baú GSYH ibaresi her iki türün ilgili dönemdeki toplam büyümesini ifade etmektedir.
Ayn durum, Düzeltilmiú østihdam + Kiúi Baú GSYH için de geçerlidir.

Öte yandan, düzeltilmiú istihdam serisine göre yüzde 80 düzeyinde artan toplam istihdam
ile yüzde 93 düzeyinde artan verimlilik, yüzde 185 düzeyinde artan GSYH’yi açklama
noktasnda resmi istatisti÷e göre çok daha iyi bir noktadadr. Öyle ki resmi istihdam serisi
penceresinden bakld÷nda görülen derin boúluk düzeltilmiú istihdam serisi penceresinden
bakld÷nda büyük oranda ortadan kalkmaktadr.

7

58
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sermaye verimlili÷ini içerdi÷inden “toplam” bir verimlilik kstas olarak kullanlabilir.
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5.2. Tarm Dú Kesimde Çalúan Baúna Verimlilik Bulmacas
Düzeltilmiú tarm dú istihdam serisine bakld÷nda buradaki “dura÷anl÷n” resmi seriye
göre daha az oldu÷u görülecektir. Zira 1990-2003 dönemindeki her yl için daha düúük
seviyede tahmin edilen tarm dú istihdamda daha sonraki süreçte yaúanan her artú göreceli
olarak daha büyük bir artú anlamna gelecektir. ùekil 12’de düzeltilmiú ve resmi tarm dú
verimlilik serileri görülmektedir.
Verimlilik ölçütü olarak çalúan baúna düúen GSYH verisi kullanlmútr.8 Görüldü÷ü üzere
çalúan baúna GSYH (verimlilik) 1990’lar boyunca iniúli çkúl bir grafik izlese de göreceli
olarak “belirli bir klasmanda” kalmú, 1988-2003 yllar arasnda ise 1998 fiyatlaryla ortalama 4.494 TL olarak gerçekleúmiútir.
Çalúan verimlili÷i daha sonra hzl bir úekilde yükselerek iki üç yl içinde 5000 TL seviyesinin epey üzerine çkmútr. 2004-2015 döneminde ise çalúan baúna verimlilik tam 5.673
TL olarak gerçekleúmiútir. Sadece iki üç yl içinde verimlili÷in bu kadar artmasna olanak
olmad÷ ortadadr. Böyle bir sonucun ortaya çkmasnn en temel sebebiyse bu makalede
tekrar tekrar ifade edildi÷i üzere istihdam verilerinde yaúanan krlmadr.
Bu minvalde, “düzeltilmiú” tarm dú verimlili÷e bakld÷nda, 1990’lar ve 2000’ler arasndaki ztl÷n önemli ölçüde hafifledi÷i görülmektedir. Düzeltilmiú verilere göre, tarm dú
verimlili÷in 1988-2003 dönemindeki ortalamas 4.854 TL olurken, 2004-2015 dönemindeki
ortalamas 5.682 TL olarak gerçekleúmektedir. Böylece her iki dönem arasndaki ztlk
düzeltilmiú seride yüzde 35, yani yaklaúk üçte bir orannda ortadan kalkmaktadr.

8

Bu noktada “saat baúna çalúan verimlili÷i” daha iyi bir ölçüt olabilirdi. Fakat bu veriden hareket etmek konuyu
ziyadesiyle karmaúklaútraca÷ndan ve söz konusu dönemler arasnda çalúma sürelerinde anlaml bir de÷iúim
yaúanmad÷ ve ayrca bu konuda güvenilir uzun dönemli “hassas” istatistiklere sahip olmad÷mz için burada
“çalúan baúna verimlilik” ölçütü kullanlmútr.
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ùekil 12. Düzeltilmiú ve Resmi Tarm Dú Verimlilik Serileri (1998 Fiyatlaryla)

Kaynak: TÜøK ve yazarn kendi hesaplamalar. Veriler 1998 fiyatlaryladr. Tarm dú verimlilik
tarm dú çalúan kiúi (istihdam) baúna tarm dú GSYH miktarn göstermektedir. Düzeltilmiú tarm
dú verimlilik endeksinde ise düzeltilmiú tarm dú istihdam verileri kullanlmútr.

Bu ba÷lamda, geri kalan üçte ikilik farkn da açklanmas gerekmektedir. Tarm dú istihdamn da ayrca 1990’l yllarda tarm istihdamna kyasla aslnda o kadar düúük olmayabilece÷i ve bunun ayrca ikinci bir tür düzeltme gerektirdi÷i daha önce ifade edilmiúti. Söz
konusu geri kalan üçte ikilik farkn bir bölümünün Türkiye’de çalúan baúna verimlilikteki
gerçek bir artúa mal edilmesi gerekti÷i ortadadr. Zira Türkiye ekonomisi söz konusu süreçte önemli bir dönüúümden geçmiútir.
Fakat bu dönüúümün bu üçte ikilik fark kadar olmad÷n da rahatlkla söyleyebiliriz. øúte
söz konusu üçte ikilik farkn hatr saylr bir ksmnn tarm-tarm dú istihdam arasndaki
geçiúkenlik noktasnda istatistiksel ölçümde yaúanan sorunlardan dolay ortaya çkt÷ úeklindeki bir çkarm oldukça mantkl olacaktr. Bu önemli husus ayrntl bir úekilde incelenmeyi hak etmekle birlikte bu çalúmann kapsamnn dúnda kalmaktadr.
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5.3. øúgücü østatistiklerinde Yaplan Düzeltmelerin Tarm Boyutunda Sonucu ve
Bir “Yapsal” Düzeltme Önerisi
Türkiye ekonomisi kuúkusuz 1988’den bu yana çok de÷iúmiútir. Türkiye nüfusu bu süreçte
neredeyse ikiye katlanrken GSYH neredeyse üçe katlanmútr. Kiúi baú GSYH da neredeyse iki katna çkmútr. Bugünün Türkiye’si 1988’dekinden çok ama çok farkldr: Türkiye bugün çok daha kalabalk ve çok daha zengin bir ülke haline gelmiútir.
Bu süreçte Türkiye’de tarm sektörü de toplam ekonomi içindeki a÷rl÷n önemli ölçüde
yitirmiú ve toplam istihdamda tarm istihdamnn pay ciddi úekilde gerilemiútir. Bu durum
da daha önce bahsedildi÷i gibi iúgücü istatistiklerinin yapsal olarak “dönüúmesine” neden
olmuútur. Fakat, Türkiye ekonomisinin nasl bir dönüúümünden geçti÷ini anlama yolunda
önümüzde büyük bir engel durmaktadr. Bu da 2000’lerde yaplan revizyonlar ve metodolojik dönüúümler neticesinde 2004-05 öncesiyle sonras arasnda karúlaútrma yapma imkânnn büyük ölçüde ortadan kalkmasdr.
Bu açdan, toplam istihdamda tarm istihdamnn pay verisini mevcut haliyle kabul etmenin bir imkânnn olmad÷ ortadadr. Bu çalúma kapsamnda tarm ve tarm dú istihdam
verilerinde önemli düzeyde bir düzeltme gerçekleútirilmiútir. Bu durum da do÷al olarak
tarm istihdamnn toplam istihdam içindeki payn etkilemiútir. øúte ùekil 13’te tarm istihdamnn toplam istihdam içindeki hem resmi hem de düzeltilmiú paylar görülmektedir.
ùekil 13. Tarm østihdamnn Toplam østihdama Oran

Kaynak: TÜøK ve yazarn kendi hesaplamalar. Düzeltilmiú oran, düzeltilmiú tarm istihdamnn
düzeltilmiú toplam istihdama bölünmesiyle bulunmuútur.
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Daha önce ifade edildi÷i gibi, resmi istatistiklere göre, tarm istihdamnn toplam istihdama
orannn 2000’lerin baúnda keskin bir úekilde düúmesi oldukça úüpheli görünmektedir. Zira
1999’da 40.2 olan bu orann sadece 7 yl içinde (2006 itibariyle) yüzde 23.3’e düúmesi
kuúkusuz çok ciddi bir toplumsal ve ekonomik dönüúüm anlamna gelirdi. Böyle bir úeyin
yaúanmad÷n çok iyi biliyoruz. Bu çalúma kapsamndaki ilk makalede birçok defalar
gösterildi÷i üzere, bu oransal dip yapmann temelinde gerçekte yaúanlanlar de÷il, istatistiksel anomaliler bulunmaktadr.
Bu makale kapsamnda “düzeltilen” istihdam verileri kullanld÷nda “resmin” de epey
normalleúti÷i görülmektedir. Örne÷in, düzeltilmiú iúgücü serileri ú÷nda 1999’da tarm
istihdamnn genel istihdam içindeki pay yüzde 40.2 de÷il, sadece yüzde 32.4 olarak hesap
edilmiútir. Bu durumda 7 yl içinde tarm istihdamnn orannda görülen yüzde 53’lük
“resmi” daralma, düzeltilmiú oranda yüzde 32’ye kadar gerilemektedir.
Düzeltilmiú verilerde durumun “epey normalleúti÷i” görülmekle birlikte yine de yeterince
iyileúmenin sa÷lanamad÷n söyleyebiliriz. Zira dönüúümün boyutu düzeltilmiú serilerde
azalmú olsa da, yine de mevcut ekonomik ve toplumsal verilerle açklanamayacak düzeydedir.
ùekil 14’te tarm istihdamnn toplam istihdama orannn hem resmi hem de düzeltilmiú
veriler boyutunda de÷iúimi gözler önüne serilmeye çalúlmútr. Her yl için görülen rakam,
son 5 yldaki de÷iúimi göstermektedir. Görüldü÷ü üzere, orandaki de÷iúim 1990’lar boyunca ve 2010’lardan itibaren makul düzeylerde gerçekleúmiútir.
Fakat, 2000’lerin baúnda orandaki de÷iúim inanlmaz boyutlara ulaúmútr. ùöyle ki, resmi
istatistiklere göre 2006 yl itibariyle tarm istihdamnn toplam istihdama oran 2001 ylna
kyasla yüzde 45.6 azalmútr. Bu “çok hzl” dönüúüm, düzeltilmiú serilerin kullanlmas
durumunda “hafiflemekle birlikte” ancak yüzde 33.2’ye düúmektedir.
ùu halde, ilgili dönemde tarm istihdamnda görülen “hzl” azalma ve ayn dönemde tarm
dú istihdamn resmi istatistiklere göre yerinde saymas böyle bir durumun ortaya çkmasna zemin hazrlamútr denilebilir. ùu durumda üzerinde durulmas gereken önemli bir
nokta da tarm dú istihdamn durumudur. Daha önce ifade edildi÷i üzere 2000’lerin baúnda tarm dú istihdamda görülen “durgunluk” gerçekte yaúanlanlar yanstmaktan ziyade
istatistiksel bir anomali gibi durmaktadr.

62

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (646) Aralk 2018: 33-73

ùekil 14. Tarm østihdamnn Toplam østihdama Oranndaki Son Beú Yllk De÷iúimler

Kaynak: TÜøK ve yazarn kendi hesaplamalar. 5 yllk de÷iúim ile ilgili orandaki (düzeltilmiú veya
resmi) son 5 ylda yaúanan de÷iúimi göstermektedir. Yani 2009 yl için hesaplanan oran, tarm istihdamnn toplam istihdama orannda 2004-2009 yllar arasnda yaúanan de÷iúimin boyutunu göstermektedir. Bu yl için görülen 15.4 rakam, düzeltilmiú verilere göre tarm istihdamnn toplam istihdama orannn 2009 yl itibariyle son 5 ylda yüzde 15.4 azald÷n göstermektedir.

ùu halde, eldeki verilerden hareketle bu konuda direkt bir istatistiksel düzeltme yapamasak
da úunu rahatlkla söyleyebiliriz: Muhtemeldir ki 1990’l yllarda tarm dú istihdam oldu÷undan fazla tahmin edilmiútir. Ayn durum daha büyük ölçekte tarm istihdam için de
geçerlidir. østatistiksel ölçmenin zaman içinde daha sa÷lkl hale geldi÷i varsaymnda bulunursak, ki görünen de bu úekildedir, o zaman tarm istihdamnda zaman içinde görülen
“muazzam” daralmay ve tarm dú istihdamda görülen “ataleti” bu úekilde açklamak oldukça mantkl olmaktadr.

5.4. Kr-Kent Ayrmndan Kazanlabilecek Anlayúlar ve
“Tarm øúgücüne Katlma Oran”
Bu çalúmada iúgücü istatistikleri çeúitli açlardan düzeltmelere tabi tutulurken, iúgücüne
katlma oran gibi önemli bir büyüklü÷e dair herhangi bir düzeltme yaplamamútr. Bunun
temel sebebi ise eldeki verilerden hareketle “tarm iúgücü” veya “tarm istihdam” gibi alt
iúgücü verileri türetilebilirken, “tarm nüfusu” diye bir veri türetmek mümkün olmad÷ndan “tarm iúgücüne katlm oran” verisi oluúturulamamasdr. Fakat istatistiksel ölçüm
yaplrken tarm istihdam ile tarm dú istihdam fiilen oldukça farkl úekillerde de÷erlendirilmektedir.
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Bu durum direkt yansmasn “tarm iúsizlik oranlarnn” geçmiúte ve bugün oldukça düúük
seviyelerde tahmin edilmesinde bulmuútur. Tarm iúsizlik oran 1990’larda yüzde 0.5-0.6
civarnda ölçülürken 2000’lerde ancak yüzde 1.1-1.2 seviyesinde ölçülmüútür. Buna paralel
olarak tarm iúgücüne katlm orannn da oldukça yüksek tahmin edilece÷i çkarmnda
rahatlkla bulunabiliriz. Zira tarm iúiyle iútigal etmekte olan nüfusu direkt olarak iúgücünde
varsayp bu kütlenin de yine çok büyük ksmn istihdamda varsaymak belirli bir hikâyeye
karúlk gelmektedir ve bu hikâyenin görünen taraf (tarm iúsizlik oran), görünmeyen tarafna (tarm iúgücüne katlm oran) belirgin bir úekilde iúaret etmektedir.
Peki, durumun gerçekten böyle oldu÷una dönük bir iúaret bulabilir miyiz? Bu soruya evet
cevabn verebiliriz. Kr-kent ayrm bizim için tam olmasa da anlaml bir bilgi kayna÷
olabilir. Zira kent nüfusunda “tarm iúgücünün” veya “tarm istihdamnn” pay, krsal nüfustakinden çok daha az olacaktr. ùu halde, kent nüfusuna dönük iúgücü istatistikleriyle kr
nüfusuna dönük olanlar arasndaki anlaml farkllklar tarm iúgücü ile tarm dú iúgücü
arasndaki “ölçülen” yapsal farkllklara dair bize bir fikir verecektir.
Fakat belirtmek gerekir ki kr nüfusu sadece tarm iúgücünden oluúmad÷ gibi kent nüfusu
da sadece tarm dú nüfustan oluúmaz. Yani kr-kent ayrmnda iúgücü istatistiklerine bakarak tarm ve tarm dú iúgücü hakknda net saysal düzeltmeler yapamayz. Yapabilece÷imiz ancak bu konuda temel bir anlayú kazanmaktr.
Bilindi÷i gibi, TÜøK artk iúgücü istatistiklerinde kr-kent ayrmna yer vermemekle birlikte, 1988-2013 yllar arasnda, yine her ne kadar metodolojik de÷iúikliklerle önemli ölçüde parçal hale gelse de, iúgücü istatistiklerinde kr-kent ayrmna yer vermiútir.
Tablo 1’de kr-kent boyutunda seçilmiú iúgücü istatistikleri dönemsel olarak gösterilmiútir.
Bu tablo tek baúna oldukça “açklayc” bir yapya sahiptir. ùöyle ki, tarmsal iúgücünün
yo÷un olarak bulundu÷u krda iúgücüne katlma oran kente kyasla her dönemde önemli
ölçüde daha fazladr. Örne÷in, 1988-99 döneminde krda iúgücüne katlma oran yüzde 65.8
olarak gerçekleúirken kentte sadece yüzde 45.9 olmuútur. Öte taraftan, iúgücüne katlma
oran krda zamanla önemli oranda azalmú, 2005-13 döneminde yüzde 52.6’ya kadar gerilemiútir. Fakat, kentte iúgücüne katlma oran neredeyse yerinde saymútr.
økinci olarak, kr iúsizlik oran kent iúsizlik orannn bütün dönemlerde ciddi úekilde altnda
kalmútr. Örne÷in, 2005-13 döneminde kr iúsizlik oran yüzde 6.7 olurken kent iúsizlik
oran bunun neredeyse iki kat olarak gerçekleúerek yüzde 12.9 olmuútur.
Üçüncü olarak, tarm dú iúsizlik oran krda genel iúsizlik orannn çok üstünde gerçekleúirken, kentte aradaki fark çok az olmuútur. Ayrca, gerek genel gerekse de tarm dú iúsizlik orannda dönemler arasnda önemli farkllklar görülmemektedir.
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Dördüncü ve son olarak, 15+ yaú nüfus krda artmak bir yana azalrken, kentte inanlmaz
bir hzla artmútr. 15+ yaú toplam nüfusunun ciddi úekilde artt÷ son 20-30 yllk süreçte
krdaki 15+ yaú nüfusun artmak bir yana gerilemesi krdan kente önemli düzeyde bir geçiúin oldu÷unu göstermektedir. Bu ba÷lamda kent 15+ yaú nüfustaki muazzam artún kayna÷ da hem nüfus artú hem de krdan kente göç olmuútur.9
Tablo 1. Kr-Kent Boyutunda Seçilmiú øúgücü østatistikleri
Boyut
Dönem

KIR
1988-99 2000-04

KENT
2005-13

1988-99

2000-04

2005-13

øúgücüne Katlma Oran

65.8

57.4

52.6

45.9

44.1

46.3

øúsizlik Oran

4.6

5.4

6.7

11.7

12.4

12.9

Tarm Dú øúsizlik Oran

15.4

14.6

14.5

12.1

12.8

13.2

15+ Yaú Nüfus

17.4

18.9

15.7

22.2

29.1

36.2

Kaynak: TÜøK. Her veri, ilgili dönemin ortalamasn yanstmaktadr. Söz gelimi, iúgücüne katlma
oran krda 1988-1999 döneminde ortalama olarak 65.8 olarak gerçekleúmiútir.

Bütün bu hususlar bir araya getirildi÷inde ortaya úöyle bir manzara çkmaktadr: Tarm
iúgücü çok büyük oranda krsal kesimde bulunmaktadr ve Türkiye ekonomisi dönüútükçe
tarm iúgücünün seviyesi hem mutlak hem de göreceli olarak azalmaktadr. Tarm sektöründe iúgücüne katlmn tarm dú sektörlere kyasla fiilen çok daha yüksek çkmas sonucunda, tarmn krdaki a÷rl÷ azaldkça iúgücüne katlm oran da hzla düúmektedir.
Kentte iúgücüne katlm orannda herhangi bir azalma olmamas da kentte tarm iúgücünün
önemli bir a÷rl÷nn olmamasyla iliúkilidir. Yine, tarm iúgücünün çok büyük oranda
istihdamda kabul edilmesinin do÷al bir sonucu olarak, krda iúsizlik oran kent iúsizlik oranna göre çok daha az gerçekleúmiútir.
Kr-kent ayrmndan anlaúlabilece÷i üzere, tarm sektöründe iúgücüne katlma oran da
tarm dú sektörlere kyasla çok daha yüksek ölçülmektedir. Yine, tarm sektöründe iúsizlik
oranlarnn da çok düúük ölçüldü÷ü ortadadr. Bütün bunlar bir araya getirdi÷imizde ise
úunu görürüz: Krsal kesimde yaúayan insanlarn -oran giderek azalmakla birlikte- önemli
bir kesimi tarm iúgücünde de÷erlendirilmekte, yine bunlarn da neredeyse tamam istihdamda görülmektedir.
9

Bununla birlikte unutulmamas gerekir ki kr nüfusundaki azalmann hatr saylr bir ksm çok yüksek ihtimalle 2007’de yeni nüfus projeksiyonuna geçilmesiyle birlikte tarm iúgücünde önemli düzeyde bir kesinti yaplmasna paralel olarak kr nüfusunda da kesinti yaplmú olmasndan kaynaklanmaktadr. Fakat bu etkinin boyutu düúünüldü÷ünde, kr nüfusunun yüksek ihtimalle mutlak olarak azalmakta oldu÷u söylenebilir. Öte yandan, kr nüfusunun göreceli olarak azalmakta oldu÷u da kesindir.
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Öte yandan, krdan kente geçiú ve tarm sektöründen tarm dú sektörlere kayúla birlikte
krda iúgücüne katlma oran hzla düúerken iúsizlik oran da yükseliúe geçmiútir. Öte yandan, kentte bütün bu dinamiklerin hiçbirisi yaúanmamútr. øúgücüne katlma orannda ciddi
bir de÷iúiklik görülmedi÷i gibi, ne tarm dú ne de genel iúsizlik orannda önemli bir de÷iúiklik yoktur. Bununla birlikte 15+ yaú nüfusun çok ciddi úekilde artmasyla birlikte istihdamda da çok ciddi bir artú sa÷lanmútr.
Sonuç olarak, denilebilir ki tarm kesiminde iúsizlik orannn çok düúük tahmin edilmesine
paralel olarak, tarm kesiminde iúgücüne katlm oran da oldukça yüksek tahmin edilmektedir. Bu durum da Türkiye’de iúgücü piyasas dönüútükçe yansmasn gerek iúsizlik orannda gerekse de iúgücüne katlm orannda bulmaktadr.

5.5. øúgücü østatistiklerinde “Teknik Düzeltmenin” Yan Sra “Yapsal
Düzeltme” Gereklili÷i
Bu çalúma kapsamnda gerçekleútirilen “teknik” düzeltmelerin yan sra, tarm ve tarm dú
boyutunda iúgücü istatistiklerinde ayrca bir “yapsal” düzeltmenin yaplmas gerekmektedir. Bu düzeltmenin yaplmas iki açdan önemlidir.
Birincisi, yaplan düzeltmelerle birlikte tarm istihdamnn toplam istihdamdaki pay 198899 döneminde resmi olan orandan ortalama yüzde 6.6 puan daha az çkmaktadr. Bu dönemde resmi oran ortalama yüzde 44.2 iken “düzeltilmiú oran” sadece yüzde 37.6’dr. Bu
da oldukça ciddi bir düzeltmedir. økincisi, tarm istihdam ve iúgücü yapsal ve “ölçümsel”
olarak tarm dú istihdam ve iúgücünden önemli ölçüde ayrúmaktadr. Daha önce ve bir
önceki bölümde geniú bir úekilde bahsedildi÷i üzere tarm istihdamndan ve iúgücünden
kast edilen úey tarm dúndakinden oldukça farkldr.
Bu minvalde, tarmsal iúgücüne katlm tarm dúna kyasla çok daha yüksek “tahmin edilirken”, tarm iúgücü ile istihdam arasndaki makas da tarm dúna göre çok dardr. Baúka
bir deyiúle, tarm dú iúsizlik oran yüzde 10’larn üzerinde tahmin edilirken, tarm iúsizlik
oran yüzde 0.5 veya 1 düzeylerinde tahmin edilmektedir. Bu açdan, tarm istihdamnn
oransal olarak oldu÷undan çok daha fazla tahmin edilmesi iúsizlik oran rakamn da ciddi
ölçüde çarptmaktadr. Bu açdan, en temel verilere dayanmasa da, yani mikro verisel bir
tabana sahip olmasa da, söz konusu düzeltilmiú oran yardmyla iúgücü istatistiklerini ayrca
“düzeltmek” mümkündür. Bu “yapsal düzeltme” oldukça keyfi varsaymlara dayanmak
zorunda olsa da Türkiye’de iúgücünün gerçek seyrinin ortaya çkarlabilmesi noktasnda
önemlidir.

66

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (646) Aralk 2018: 33-73

5.6. “De÷iútirilmiú” øúgücü østatistiklerinden Hareketle “De÷iútirilmiú øúsizlik
Orannn” Hesaplanmasnda Karúlaúlan Problem
Bu makalede iúgücü ve istihdam verilerinde önemli düzeltmeler gerçekleútirilmiútir. Bu
düzeltmeler neticesinde iúgücüne katlma oran da önemli düzeyde güncellenmiútir. Fakat
bu de÷iútirilmiú verilerden hareketle bir “de÷iútirilmiú iúsizlik oran” raporlanmamútr.
Zira, bu çalúma kapsamnda yaplan düzeltmelerin do÷as buna izin vermemektedir. Bu
durumun iki temel sebebi bulunmaktadr. ølk olarak, bu çalúma kapsamnda yaplan düzeltmeler “genel” niteliktedir ve baúlangç koúullarna karú hassasiyet göstermektedir.
ùöyle ki, 1988-2003 dönemi için yaplan düzeltmede, tarm dú iúgücü “a÷rl÷nca” 1.593
milyonluk bir kesintiye tabi tutulurken, tarm dú istihdam “a÷rl÷nca” 1.044 milyonluk
bir kesintiye tabi tutulmuútur.
Bu durum da aradaki farkn (0.549 milyon) 1988-2003 döneminde “a÷rl÷nca” iúsiz saysndan çkarlmas anlamna gelmektedir. øúsizlik orannn yüzde 10’lar seviyesinin hiçbir
úekilde üstüne çkmad÷ bu süreçte, bu düzeltme tablosu kaçnlmaz bir úekilde tarm dú
iúsizlik orann tüm yllar için aúa÷ çekecektir. Vurgulanmas gerekir ki bu durum gerçekte
ne yaúand÷ndan ba÷msz bir úekilde yaplan düzeltmelerin do÷as gere÷i ortaya çkmaktadr. Buna benzer bir durum tarm iúsizlik orannda da karúmza çkmaktadr.
økinci olarak, do÷as gere÷i iúgücü ve istihdam rakamlar iúsiz rakamlarndan çok daha
büyüktür. Bu açdan, iúgücü ve istihdamn tahmini noktasnda yaplacak yüzde 5’lik bir
hatann –ki bu oldukça iyi bir orandr- dahi iúsizlik rakamndaki yansmas oldukça ciddi
boyutlarda olacaktr. Bu açdan, söz konusu düzeltilmiú istihdam ve iúgücü istatistikleri
kendi içinde de÷erlendirilmeli, birbirleriyle karúlaútrlmamaldr. Zira, eldeki veriler ve
düzeltmeler ú÷nda 2004-05 öncesi dönemde “gerçek iúsizlik oran aslnda neydi” sorusuna anlaml bir cevap verebilmek pek olas de÷ildir.

6. Sonuç
Bu makalede 2000’li yllarda önemli revizyonlar ve metodolojik de÷iúiklikler yaúayan
iúgücü istatistikleri geriye do÷ru düzeltilmeye çalúlmú, böylece iúgücü istatistiklerinde
2000’li yllarda yaúanmú olan krlma ortadan kaldrlmaya çalúlmútr. Bunun yan sra,
hzla yap de÷iútiren Türkiye ekonomisinde tarm ve tarm dú ayrmnn iúgücü istatistikleri üzerindeki etkisi de vurgulanmútr. Yaplan düzeltmelerle birlikte de ortaya çok daha
bütüncül iúgücü serileri çkmútr. Böylece iúgücü istatistiklerinde 1990’lar ile 2000’leri
daha iyi úartlarda karúlaútrma olana÷na sahip olunmuútur.
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Bu makale kapsamnda yaplan düzeltmeler ú÷nda “yeni iúgücü istatistiklerine” bakld÷nda ortaya resmi iúgücü istatistiklerinin anlatt÷ndan çok daha farkl bir hikâye çkmaktadr. Öncelikli olarak, yaplan düzeltmelerin büyük ksm tarm kesiminde gerçekleúti÷inden, resmi ve düzeltilmiú iúgücü istatistikleri arasndaki en büyük fark da bu kesimdedir.
økinci olarak, düzeltilmiú iúgücü istatistikleri ú÷ndan bakld÷nda 2000’li yllarda popüler
hale gelen “istihdamsz büyüme” söylencesinin çok büyük oranda bir yanlsama oldu÷u net
bir úekilde görülmektedir. Üçüncü olarak, yaplan metodolojik de÷iúikliklerden ve revizyonlardan ba÷msz olarak, dönüúmekte olan Türkiye ekonomisinde tarmn a÷rl÷nn
giderek azalmas ve úehirleúmenin giderek artmas iúgücü istatistiklerinin tarihsel seyrini
izlemeyi zorlaútrmaktadr. Zira, metodolojik nedenlerden ötürü tarm iúgücü tarm dú
iúgücünden çok daha yüksek “hesap edilmekte”, tarm iúsizlik oran da tarm dú iúsizlik
oranna kyasla çok daha düúük “çkmaktadr.” Bu açdan, yaplacak iúgücü analizlerinde
bu noktann hesaba katlmas gerekmektedir.
Sonuç olarak, Türkiye’de iúgücünün genel durumu ve tarihsel seyri hakknda anlaml bir
fikir sahibi olmak istiyorsak mevcut iúgücü istatistiklerini “oldu÷u gibi” kullanmaktan çok
daha fazlasn yapmak zorundayz. øki makaleden oluúan bu çalúma iúte bu yönde bir motivasyonla ortaya çkmútr. Bu çalúma kapsamnda ortaya çkarlan ve “ekler” ksmnda yer
alan düzeltilmiú istatistikler eldeki veriler ú÷nda ancak birer tahmin olmakla birlikte iúgücü istatistiklerinin tarihi seyrinin anlaúlmas noktasnda bir ilk adm niteli÷indedir. Bundan sonraki süreçte bu yönde gerçekleútirilecek çalúmalar bu önemli konuyu aydnlatma
noktasnda önemli birer yere sahip olacaklardr.
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EKLER
Tablo E1. Resmi ve Düzeltilmiú Nüfus ve øúgücü Serileri (Bin Kiúi)
Yl

Resmi 15+
Yaú Nüfus

Düz. 15+
Yaú Nüfus

Resmi
øúgücü

Düzeltilmiú
øúgücü

Resmi
østihdam

Düzeltilmiú
østihdam

1988

33.746

32.240

19.391

16.080

17.755

14.817

1989

34.315

32.783

19.931

16.564

18.222

15.234

1990

35.601

34.012

20.150

16.657

18.539

15.439

1991

36.869

35.223

21.010

17.393

19.288

16.078

1992

37.984

36.288

21.264

17.537

19.459

16.152

1993

38.957

37.218

20.314

16.492

18.500

15.108

1994

40.038

38.251

21.877

17.948

20.006

16.520

1995

41.176

39.338

22.286

18.246

20.586

17.001

1996

42.243

40.357

22.697

18.552

21.194

17.516

1997

43.299

41.366

22.755

18.507

21.204

17.434

1998

44.295

42.318

23.385

19.039

21.779

17.922

1999

45.311

43.288

23.878

19.432

22.048

18.103

2000

46.211

44.149

23.078

19.592

21.581

18.644

2001

47.158

45.053

23.491

19.934

21.524

18.527

2002

48.041

45.897

23.818

20.194

21.354

18.301

2003

48.912

46.729

23.640

19.950

21.147

18.038

2004

47.544

47.544

22.016

20.561

19.632

18.645

2005

48.356

48.356

21.691

21.691

19.633

19.633

2006

49.275

49.275

21.913

21.913

19.933

19.933

2007

50.177

50.177

22.253

22.253

20.209

20.209

2008

50.982

50.982

22.899

22.899

20.604

20.604

2009

51.833

51.833

23.710

23.710

20.615

20.615

2010

52.904

52.904

24.594

24.594

21.858

21.858

2011

53.985

53.985

25.594

25.594

23.266

23.266

2012

54.961

54.961

26.141

26.141

23.937

23.937

2013

55.982

55.982

27.046

27.046

24.601

24.601

2014

56.986

56.986

28.786

28.786

25.933

25.933

2015

57.854

57.854

29.678

29.678

26.621

26.621

Kaynak: TÜøK ve yazarn kendi hesaplamalar. Resmi iúgücü verileri 2014 revizyonu sonrasndaki
en güncel verileri yanstmaktadr. Düzeltilmiú iúgücü serileri de 2014 revizyonu baz alnarak yaplan
düzeltmeler neticesinde ortaya çkan serileri göstermektedir. Ekteki di÷er tablolar için de ayn durum
geçerlidir.
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øúgücü østatistiklerini Geriye Do÷ru Düzeltme Denemesi ya da “østihdamsz Büyüme” Diye Bir ùey Neden Olmad:
øúgücü østatistiklerini Yeniden Düúünmek

Tablo E2. Resmi ve Düzeltilmiú øúgücü Serileri (Bin Kiúi)

Yl

Resmi
Tarm
øúgücü

Düzeltilmiú
Tarm
øúgücü

Resmi
Tarm Dú
øúgücü

1988

8.287

6.056

11.104

10.024

1989

8.735

6.467

11.195

10.097

1990

8.767

6.414

11.383

10.243

1991

9.266

6.829

11.744

10.564

1992

8.771

6.260

12.493

11.277

1993

7.908

5.333

12.406

11.159

1994

8.847

6.200

13.030

11.748

1995

9.214

6.492

13.072

11.754

1996

9.306

6.513

13.391

12.038

1997

8.874

6.011

13.881

12.495

1998

9.073

6.145

14.312

12.894

1999

8.895

5.900

14.982

13.532

2000

7.847

5.840

15.231

13.752

2001

8.154

6.106

15.337

13.827

2002

7.565

5.479

16.253

14.715

2003

7.420

5.296

16.220

14.655

2004

5.794

4.946

16.222

15.615

2005

5.069

5.069

16.622

16.622

2006

4.718

4.718

17.195

17.195

2007

4.615

4.615

17.637

17.637

2008

4.680

4.680

18.219

18.219

2009

4.835

4.835

18.874

18.874

2010

5.164

5.164

19.430

19.430

2011

5.476

5.476

20.118

20.118

2012

5.362

5.362

20.779

20.779

2013

5.266

5.266

21.781

21.781

2014

5.533

5.533

23.253

23.253

2015

5.548

5.548

24.130

24.130

Kaynak: TÜøK ve yazarn kendi hesaplamalar.
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Düzeltilmiú
Tarm Dú
øúgücü
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Tablo E3. Resmi ve Düzeltilmiú østihdam Serileri (Bin Kiúi)

Yl

Resmi
Tarm
østihdam

Düzeltilmiú
Tarm
østihdam

Resmi
Tarm Dú
østihdam

Düzeltilmiú
Tarm Dú
østihdam

1988

8.249

6.019

9.506

8.798

1989

8.639

6.371

9.583

8.863

1990

8.691

6.338

9.848

9.101

1991

9.212

6.775

10.076

9.303

1992

8.718

6.208

10.741

9.944

1993

7.862

5.287

10.638

9.821

1994

8.813

6.167

11.194

10.354

1995

9.080

6.359

11.506

10.642

1996

9.259

6.468

11.935

11.049

1997

8.837

5.976

12.367

11.459

1998

9.039

6.112

12.740

11.810

1999

8.856

5.861

13.193

12.242

2000

7.770

5.802

13.811

12.842

2001

8.089

6.081

13.435

12.446

2002

7.458

5.412

13.896

12.888

2003

7.165

5.082

13.982

12.956

2004

5.713

5.015

13.919

13.630

2005

5.014

5.014

14.619

14.619

2006

4.653

4.653

15.280

15.280

2007

4.546

4.546

15.663

15.663

2008

4.621

4.621

15.983

15.983

2009

4.752

4.752

15.863

15.863

2010

5.084

5.084

16.774

16.774

2011

5.412

5.412

17.854

17.854

2012

5.301

5.301

18.636

18.636

2013

5.204

5.204

19.397

19.397

2014

5.470

5.470

20.463

20.463

2015

5.483

5.483

21.138

21.138

Kaynak: TÜøK ve yazarn kendi hesaplamalar.

73

