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2001 ve 2008 Krizleri Sonrası İşsizlik Oranı Gelişmeleri1 

Evren Ceritoğlu         H. Burcu Gürcihan         Temel Taşkın   
 

Türkiye’de işsizlik oranları 2001 ve 2008 krizlerinin etkisiyle kısa süre içinde hızlı bir şekilde artmıştır. 

İşsizlik oranı 2001 krizini takip eden dönemde sınırlı oranda azalırken, 2008 krizi sonrasında hızla 

gerileyerek, geçmiş dönemlerdeki seviyesinin altına inmiştir. Bu notta işsizlik oranın bu eğilimini belirleyen 

dinamikler (istihdam, işgücü ve işgücünün tarım-tarım dışı dağılımı) 2001 krizi sonrasıyla da karşılaştırılarak 

incelenmiştir. Analiz sonucunda, dönemsel olarak farklı eğilimler gösteren işsizlik oranı üzerinde istihdamın yanı 

sıra işgücü hareketlerinin de kayda değer yansımaları olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, söz konusu dönemlerde 

istihdam artışlarındaki farklılaşmada istihdamın büyüme esnekliğindeki değişimin de etkili olduğu görülmüştür.  

Unemployment rate in Turkey increased sharply during the 2001 and 2008 crises. While the 

unemployment rate followed a relatively flat pattern after the 2001 crisis, it decreased rapidly 

in the aftermath of 2008 crisis and fell below its former levels. In this note, dynamics of this 

tendency in unemployment is analyzed in comparison with the post 2001 crisis period, by decomposing the 

impact coming from employment, labor force and its sectoral (agriculture/ non-agriculture) allocation. The results 

indicate that the contribution of labor force to the change in the trend of unemployment is significant as well as 

that of employment. We also find that the elasticity of employment with respect to output in the corresponding 

periods affected the growth rate of employment 

Giriş 

Türkiye ekonomisinin son on yıllık döneminde, işsizlik oranı 2001 ve 2008 krizlerinin etkisiyle 

iki defa kısa süre içinde hızlı bir şekilde artmıştır. Ancak, bu iki kriz sonrasındaki süreçlerde 

işsizlik oranlarının gelişimi birbirinden farklılık göstermiştir. İşsizlik oranı 2001 krizini takip eden 

dönemde sınırlı oranda azalırken, 2008 krizi sonrasında hızla gerileyerek, krizin etkileri sürmesine 

rağmen, iki yıl içinde kriz öncesi seviyesinin altına inmiştir (Grafik 1). Bu notun amacı 2001 

yılından günümüze işsizlik oranındaki eğilimi inceleyerek, bahsi geçen farklılaşmada rol oynayan 

etkenleri işgücü, istihdam ve büyüme dinamikleri açısından sektörel ayrımda irdelemektir.  

 

                                                 
1 Değerli yorum ve önerilerinden dolayı Zafer Yükseler, Şeref Saygılı, Çağlar Yüncüler, Yavuz Arslan, editör ve çalışmanın hakemlerine teşekkür 
ederiz. 
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Çalışmanın temel bulguları, işsizlik oranının eğiliminin 2001 ve 2008 krizleri sonrası 

farklılaşmasında, tarım dışı istihdam artışlarının yanı sıra işgücü arzına ilişkin gelişmelerin de 

etkili olduğunu göstermektedir. Zira tarım dışı işgücü gelişmeleri 2002-2008 döneminde işsizlik 

oranının gerilemesini sınırlandıran bir unsur olmuştur. 

2008 krizi sonrası toparlanma sürecinde ise tarım dışı 

işgücü artışı cari dönem istihdam büyümesine göre 

sınırlı düzeyde kalmış ve işsizlik oranının hızla 

gerilemesinde etkili olmuştur. Notun ikinci kısmında, 

önemli farklılıklar gösteren tarım ve tarım dışı işgücü 

piyasalarının temel özelliklerine değinildikten sonra 

işgücü ve istihdam etkileri alt dönemler itibarıyla analiz 

edilmektedir. Üçüncü kısımda ise ele alınan 

dönemlerde istihdam artışlarının farklılık göstermesi 

istihdamın büyüme esnekliği üzerinden 

tartışılmaktadır.2 Bu çerçevede, tarım dışı istihdam artışının son dönemde hız kazanmasında 

sektörel esneklik artışlarının ve büyüme kompozisyonundaki değişimin rolü incelenmektedir. Son 

olarak istihdam üzerinde kamu sektörünün etkisi değerlendirilmektedir.  

1. İşsizlik Oranındaki Değişimin Sektörel Bileşenleri   

Tarım ve Tarım Dışı İşgücü Piyasası Bağıntı Analizi  

İşsizlik oranındaki değişim incelenirken, istihdam ve işgücü gelişmelerinin işsizlik oranındaki 

değişime katkısı tarım ve tarım dışı sektörler ayrımında ele alınmaktadır. Bunun nedeni Türkiye 

ekonomisinde işgücü piyasası karakteristiklerinin söz konusu sektörler arasında önemli farklılıklar 

arz etmesidir.  

Öncelikle, tarım sektöründe istihdamın işgücüne oranı tarım dışı sektöre kıyasla daha 

yüksektir. 2011 yılı itibarıyla bu oran, tarım ve tarım dışı sektörler için sırasıyla yüzde 99 ve yüzde 

88 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, diğer her şey sabitken, işgücü içerisinde tarım dışı 

sektörün ağırlık kazanması işsizlik oranının da artmasına neden olmaktadır. Bir diğer önemli fark 

işgücü ve istihdamın ortak hareketi bağlamında ortaya çıkmaktadır. Tarım sektöründe istihdam ve 

işgücü büyük oranda birbirine paralel hareket ederken tarım dışı sektörde bu bağıntı daha zayıftır. 

Nitekim 2000-2011 döneminde, çeyreklik istihdam ve işgücü büyümesi arasındaki bağıntı 

katsayısı tarım dışı sektör için 0,74 iken tarım sektörü için 0,98’dir (Tablo 1). Bu nedenle, tarım 

istihdamı ve tarım işgücündeki hareketlerin işsizlik oranı üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı 

olmaktadır. Bu etki ancak işgücünün tarım ve tarım dışı sektörler arasındaki dağılımının 

değişmesi ile gerçekleşmektedir. 

                                                 
2 Analizlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan HİA ve Ulusal Hesap verileri kullanılmaktadır. 2009 yılından itibaren HİA sonuçları 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre hesaplanan yeni nüfus projeksiyonları esas alınarak yayımlanmaktadır. Nüfus projeksiyonları 
hesaplanırken Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri tarafından yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarından faydalanılmaktadır. 
2005 yılından itibaren dönemsel sonuçlar TÜİK tarafından yenilenen nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 2005 öncesi ve sonrası veriler 
yazarlar tarafından birleştirilmiştir.  

Grafik 1.  İşsizlik Oranları (Mevsimsellikten Arındırılmış)*  

 
*Grafikteki gölgelendirme  analiz kapsamında belirlenen alt dönemleri 
göstermektedir. 
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 
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Tablo 1.  İşgücü Piyasası Değişkenlerinin Bağıntı Katsayısı*  

 Tarım İşgücü 
Tarım Dışı 

İşgücü 
Tarım 

İstihdam 
Tarım Dışı 
İstihdam Tarım İşsiz 

Tarım Dışı 
İşsiz 

Tarım İşgücü 1,00 - - - - - 

Tarım dışı İşgücü -0,21 1,00 - - - - 

Tarım İstihdam 0,98 -0,17 1,00 - - - 

Tarım Dışı İstihdam -0,16 0,74 -0,15 1,00 - - 

Tarım İşsiz 0,07 0,13 -0,04 -0,01 1,00 - 

Tarım Dışı İşsiz -0,04 0,42 0,01 -0,29 0,26 1,00 
*Değişkenlerin çeyreklik yüzde değişimi üzerinden 2000Ç2-2011Ç4 dönemi esas alınarak hesaplanmıştır. Koyu renkli değerler 0,05 düzeyinde 
istatistiki olarak anlamlıdır.3 
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

Diğer taraftan tarım dışı işgücü ve istihdamdaki değişiklikler ise büyüme hızları arasındaki 

nispeten zayıf bağıntı ve işgücü kompozisyonundaki değişimin etkisiyle işsizlik oranını doğrudan 

etkilemektedir. Bu nedenle, Türkiye’de işsizlik oranındaki değişimin ana eğilimi tarım dışı işsizlik 

oranı tarafından belirlenmekte, tarım sektörünün etkisi daha çok tarım dışı sektör ile etkileşimi 

üzerinden dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır (Grafik 1). Zira incelenen dönemde tarım işgücünün 

tarım dışı işgücü ve tarım dışı istihdam ile ters yönlü ilişki içinde olduğu gözlenmektedir (Tablo 1). 

Tarım işgücünün tarım istihdamıyla pozitif ve güçlü, aynı zamanda tarım dışı işgücü ile negatif ve 

istatistiki olarak anlamlı bir ilişki içinde olması, tarım sektöründe işgücüne dâhil olanların 

doğrudan istihdam edildiği, işinden ayrılanların ise işgücü dışına çıktığı ya da tarım dışı sektöre 

geçiş yaptığına işaret etmektedir (Tablo 1).4    

Dönemler İtibarıyla İşsizlik Oranındaki Değişimin Ayrıştırılması 

İşsizlik oranındaki değişimin bileşenleri incelenirken 2001 krizinden itibaren günümüze kadar 

olan dönem tarım dışı sektördeki istihdamın yönü ve hızı dikkate alınarak alt dönemlere 

ayrılmıştır. Tablo 2’de her bir alt dönem için işsizlik oranlarındaki değişimin kaynakları 

gösterilmektedir.5   

İlk dönem, tarım dışı sektörde yaşanan istihdam kayıplarının etkisiyle işsizlik oranının hızlı bir 

şekilde artış gösterdiği 2001 yılının ilk yarısıdır (Tablo 2, 2000:Ç4-2001:Ç2). Bu dönemde işsizlik 

                                                 
3 Bağıntının anlamlılığı Student’s t-dağılımına sahip olan �� � �����	�
��  istatistiği ile test edilmiştir. “r” ve “N” sırasıyla bağıntı katsayısı ve gözlem 

sayısını göstermektedir.  
4 Tarım ve tarım dışı işgücü arasındaki negatif ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olması büyük ölçüde 2005 yılında bu iki seri arasında yaşanan ters 
yönlü hareketten kaynaklanmaktadır (Grafik 2). Bu hareketin ortaya çıkmasında yapısaldan ziyade yöntemsel nedenlerin etkili olduğu yönünde 
görüşler de mevcuttur. Bu konuya notun devamında değinilmektedir.    
5 İşsizlik oranındaki değişim işgücü ve istihdam artışı cinsinden ayrıştırılırken  aşağıdaki denklem kullanılmıştır. Herhangi bir değişkenin katkısı 
hesaplanırken, ilgili değişken haricindeki değişkenler sabit alınmıştır. Toplam işsizlik oranı, tarım ve tarım dışı işsizlik oranlarının işgücü paylarına 
göre ağırlıklı ortalamasıdır. Bu tanımdan yola çıkarak işsizlik oranındaki değişimi, sektörel ayrımda, işgücü değişkenlerinin baz dönemdeki stok 
değerleri ve dönemlik büyümeleri cinsinden aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür.  
 

�ş������	������ � �����	������
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Bu denklemde istihdam “ist”, işgücü ise “işg” olarak kısaltılmıştır. “t” zamanı,  “g”  ilgili değişkenin büyüme oranını ifade etmektedir. “γ”, tarım 
işgücünün toplam işgücü içerisindeki payını göstermektedir.  
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oranı her çeyrek ortalama 0,9 puan artış göstermiş, işgücü ve istihdam tarım dışı sektörlerde 

azalırken, tarım sektöründe artmıştır. Bu gözlem, kriz döneminde tarım ve tarım dışı sektörler 

arasında işgücü geçişleri yaşandığını düşündürmektedir.6 Tarım sektöründe işgücü ve istihdam 

büyük ölçüde bir arada hareket ettiği için, tarım işgücünün payının artmasına neden olan bu 

hareket işsizlik oranındaki artışı sınırlandırmıştır. 2001 yılının ikinci yarısında bu görünüm tersine 

dönmüş, tarım dışı istihdam yeniden artmaya başlamıştır. İstihdam 2002 yılına kadar toparlanma 

kaydetse de, takip eden dönemde istihdam artışı zayıf kalmış ve işsizlik oranı tarım dışı 

işgücündeki artışın da etkisiyle 2003 yılı ortasına kadar artmaya devam etmiştir (Tablo 2, 

2001Ç2-2003Ç2). Ayrıca, diğer dönemlerden farklı olarak 2003 yılında tarım sektöründe işsizlik 

oranı geçici bir süre için yüzde 4 gibi tarım sektörü için yüksek olan bir seviyeye çıkmıştır 

(Grafik  1).  

Tablo 2. İşsizlik Oranındaki Çeyreklik Ortalama Değişimin Bileşenleri (Yüzde Puan,  Çeyreklik Ortalama, Mevsimsellikten Arındırılmış) 

 (1) 

İşsizlik  
Oranı  
Fark  

 (2)=(3)+(4) 
Tarım Sektörü 

 (3) 
Tarım Dışı Sektör 

 (4) 

   

İşgücü 
Etkisi 
(3a) 

İstihdam 
etkisi 
 (3b) 

İşgücü 
Etkisi  
(4a) 

İstihdam 
Etkisi    
(4b) 

2000:Ç4-2001:Ç2 Krizin etkisiyle işsizlik oranı hızla 
artıyor 

0,9 1,1 -1,1 -0,7 1,6 

2001:Ç2-2003:Ç2 İşsizlik oranı artmaya devam 
ediyor 

0,4 -0,3 0,5 0,6 -0,4 

2003:Ç2-2006:Ç4 İşsizlik oranı geriliyor -0,1 -0,3 0,3 0,7 -0,8 

2006:Ç4-2008:Ç2 İşsizlik oranı yatay bir seyir izliyor 0,0 0,0 -0,1 0,3 -0,2 

2008:Ç2-2009:Ç2 Krizin etkisiyle işsizlik oranı hızla 
artıyor 

1,1 0,1 -0,1 0,6 0,5 

2009:Ç2-2011:Ç4 İşsizlik oranı eski seviyesine 
geriliyor 

-0,5 0,4 -0,4 0,5 -1,0 

Not: Bu tabloda işsizlik oranlarındaki değişimin kaynakları gösterilmektedir. İşsizlik oranındaki değişim, tarım ve tarım dışı sektörler ayrımında işgücüne katılım 
ve istihdam artışının etkisi olmak üzere ayrıştırılmıştır. İşgücünün etkisinin pozitif olması, işgücünün artmak suretiyle işsizliği artırdığı anlamına gelmektedir. 
İstihdam etkisinin pozitif olması istihdamın azalmak suretiyle işsizliği artırdığı anlamına gelmektedir. Örneğin 2000:Ç4-2001:Ç2 döneminde işsizlik oranı 
çeyreklik olarak ortalama 0,9 puan artış göstermiştir. Bu dönemde, işgücü ve istihdam tarım dışı sektörlerde azalırken tarım sektöründe artmıştır. Bu dönemde 
tarım dışı istihdamkayıplarının işsizlik oranındaki artışa katkısı 1,6 puan olmuştur. Diğer taraftan, tarım dışı işgücü katkısı -0,7 puan olarak işsizliği azaltıcı 
yönde etki etmiştir. Tarım dışı sektörün net etkisi işsizlik oranını 0,9 puan artırıcı yönde olmuştur.  
2003:Ç2-2006:Ç4 döneminde tarım dışı işgücü artışının güçlü olması işsizlik oranındaki azalmayı sınırlandırmıştır. Özellikle 2001 ve 2008 krizlerinden sonraki 
güçlü büyüme süreçlerini temsil eden 2003:Ç2-2006:Ç4 ile 2009:Ç2-2011:Ç4 dönemleri karşılaştırıldığında, işgücünün etkisi daha iyi gözlenmektedir. 
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

Tarım dışı istihdam 2003 yılının ikinci yarısından itibaren 2006 yılının sonuna kadar geçen 

dönemde güçlü bir şekilde artış göstermiştir (Tablo 1, 2003:Ç2-2006:Ç4). Buna karşın, 

işgücündeki yüksek oranlı artışların etkisiyle işsizlik oranındaki gerileme ortalama -0,1 puan gibi 

düşük bir oranda kalmıştır. Söz konusu dönemde, tarım dışı istihdam artışlarının ortalama etkisi -

0,8 puanla azaltıcı yönde olurken, tarım dışı işgücü 0,7 puan gibi yüksek bir oranda işsizliği 

artırıcı yönde etki etmiştir (Tablo 1, Grafik 2). 

 

 

                                                 
6 Fallon ve Lucas (2002), benzer gelişmekte olan ülkelerde daha önce yaşanan kriz dönemlerinde tarım – tarım dışı sektör geçişlerini 
incelemektedir. 
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Bu dönemde öne çıkan bir gelişme tarım dışı 

istihdam ve işgücü artışına tarım istihdamı ve 

işgücündeki düşüşün eşlik etmesidir (Grafik 2). 

Tarım istihdamında 2005 yılında gözlenen 

gerileme işgücü piyasasında yapısal bir 

dönüşüme işaret etmekle birlikte tarım 

istihdamındaki azalmanın hızlı olması bu 

dönüşümün niteliği konusunda soru işaretleri 

oluşturmaktadır. Türkan ve Yükseler (2008) 

çalışması, 2005 yılında Hanehalkı İşgücü Anketi 

(HİA) soru kâğıdında hane fertlerini belirlemeye 

yönelik soruda gerçekleştirilen değişikliğe atıfta 

bulunarak, bunun anketin uygulanma şekline 

bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olabileceğini 

belirtmektedir. 7  Ancak, söz konusu işgücü geçişi 

ister yapısal temellere dayansın ister yönteme ilişkin bir değişiklikten kaynaklansın, sonuç 

itibarıyla tarım ve tarım dışı işgücü arasında ters yönlü bir hareket söz konusudur ve bu hareket 

ölçülen işsizlik oranlarındaki gerilemeyi sınırlandırmıştır.  

2007 yılında, büyümenin yavaşlamasıyla birlikte istihdam artışı da hız kaybetmiş, bunun 

neticesinde işsizlik oranı yatay seyretmiştir (Tablo 2, 2006:Ç4-2008:Ç2). Küresel finansal krizin 

etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla birlikte 2008 yılı ikinci çeyreğinden itibaren işsizlik oranı 

artış göstermiştir. 2001 krizinden farklı olarak işsizlik oranının artmasında tarım dışı sektördeki 

istihdam kayıplarının yanı sıra işgücündeki artış da etkili olmuştur (Tablo 1, 2008:Ç2-2009:Ç2). 

Çeyreklik ortalama 1,1 puan artan işsizlik oranına tarım dışı istihdam kayıplarının katkısı 0,5 puan 

olurken tarım dışı işgücünün katkısı 0,6 puan olarak gerçekleşmiştir. 2001 kriziyle 

karşılaştırıldığında tarım dışı işgücünün artış göstermesi önemli bir farklılık olarak öne 

çıkmaktadır. 2001 krizinde tarım dışı işgücü gerilerken tarım işgücü artmış, tarım sektöründe 

istihdam ve işgücü büyük oranda bir arada hareket ettiği için, bu ters yönlü hareket işsizlik 

oranındaki artışı sınırlandırmıştır. 2008 krizinde ise tarım dışı sektörde istihdam kayıplarının yanı 

sıra işgücü de artış göstermiş, tarım işgücündeki artış ise sınırlı oranda kalmıştır. 

2009 yılı ikinci çeyreğinden itibaren istihdam artışlarının etkisiyle işsizlik oranları gerilemeye 

başlamıştır (Tablo 2, 2009:Ç2-2011:Ç4). Tarım dışı istihdamdaki artışın işsizlik oranı üzerindeki 

etkisi -1,0 puan olurken, tarım dışı işgücü artışından gelen etki 0,5 puan olarak gerçekleşmiş, 

işsizlik oranı her çeyrek ortalama -0,5 puan gerilemiştir. Bu dönemde tarım dışı işgücünün 

büyümesi tarım dışı istihdamdaki güçlü artışa kıyasla zayıf kalmıştır. İşsizlik oranlarının, 2009 yılı 

                                                 
7 Hane fertlerinin tespit edilmesi için yöneltilen soru kapsamında (soru 2) 2004 yılı anketinde “hane fertlerinin”  yazılması istenirken, 2005 yılı 
anketinde bu ifade “evde yaşayanların” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca hane fertlerinin genelde nerede yaşadıklarını daha net ortaya koymak adına 
2005 anketine yeni bir soru (soru 12) eklenmiştir. Türkan ve Yükseler (2008) çalışmasında söz konusu değişikliklerin hane fertlerinin bulunduğu 
sektörün daha iyi konumlandırılmasını sağlayarak tarım ve tarım dışı işgücü dağılımının tarım dışı lehine değişmesine neden olduğu 
değerlendirilmektedir.     

Grafik 2. Tarım ve Tarım Dışı İşgücü  (Mevsimsellikten Arındırılmış, 
15+ Nüfusa Oranla)* 

 
*Grafikteki gölgelendirme analiz kapsamında belirlenen alt dönemleri 
göstermektedir. 
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 
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ikinci çeyreğinden itibaren, istihdam büyümesinin güçlü seyrettiği 2003:Ç2-2006:Ç4 dönemine 

kıyasla daha hızlı gerilemesinde bu farklılığın önemli bir etken olduğu gözlenmektedir. 2003:Ç2-

2006:Ç4 dönemine kıyasla son dönemde tarım dışı istihdamdaki büyümenin işsizlikteki azalmaya 

katkısı -0,2 puan daha yüksek olurken, tarım dışı işgücünün katkısı 0,2 puan daha az olmuştur.  

Bu noktada tarım dışı istihdamdaki güçlü 

artışa kıyasla tarım dışı işgücü artışının 

neden düşük kaldığı sorusu önem 

kazanmaktadır. Bu soruya olası bir açıklama 

tarım sektöründe meydana gelen gelişmeler 

incelenerek getirilebilir. 2003:Ç2-2006:Ç4 

döneminde tarım dışı işgücü artışıyla eş 

zamanlı olarak tarım işgücü önemli oranda 

gerilemiştir. Son dönemde ise tarım 

işgücünde bir azalma yaşanmamaktadır. 

Genel olarak işgücü piyasasında uzun vadeli 

eğilimlere bakıldığında tarım istihdamının 

toplam istihdam içindeki payının azalmakta 

olduğu görülmektedir (Grafik 3). Ancak 2009 

yılından itibaren bu eğilimde bir kırılma 

yaşanmıştır. Önceki dönemlerin aksine tarım dışı sektörlerde yaşanan büyümeye karşın tarım 

işgücünde düşüş gözlenmemektedir. 2009 ve 2010 yıllarındaki artışlarla tarım fiyatlarının ulaştığı 

göreli yüksek seviye de tarım istihdamını destekler niteliktedir (Grafik 3).8 Tarım sektöründe artan 

istihdam olanaklarının tarım dışına geçişleri kısıtlamak suretiyle işsizlik oranlarının hızla 

gerilemesinde etkili bir unsur olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, tarım dışı işgücü 

artışının kriz sonrasında zayıf kalması kriz dönemindeki hareketiyle de ilişkilendirilebilir. Şöyle ki, 

kriz dönemindeki artışın yüksek miktarda olmasının takip eden dönemde baz etkisiyle artış hızını 

sınırlayan bir etken olabileceği düşünülmektedir. Krizin etkisiyle işgücüne katılanların kriz 

sonrasında işgücünden ayrılması ya da kriz nedeniyle öne çekilmiş işgücü artışı bu yönde bir etki 

oluşmasına neden olabilecektir.9   

  

                                                 
8 Bu konuyu tartışan bir çalışma için bakınız Gürsel ve İmamoğlu (2012).  
9 2008 krizi döneminde, tarım dışı sektörde hali hazırda artış eğilimi gösteren kadınların işgücüne katılımında ivmelenme yaşanmıştır (Enflasyon 
Raporu 2011-II/ Kutu 4.1. İşgücü Piyasasında Farklılaşan Eğilimler). Bu olgu hanedeki istihdam ve gelir kayıplarına bağlı olarak işgücüne dahil 
olmayan hane fertlerinin işgücüne katılımını ifade eden ek çalışan etkisi olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de kadın işgücünde ortaya çıkan ek 
çalışan etkisini tartışan bir çalışma için bakınız Polat ve Saraceno (2010). Ayrıca Türkiye’de kadınlarda katılımın iş çevrimleriyle ters yönlü hareket 
ettiği yönündeki olguyu tarım/ tarım dışı sektör ayrımı yapmaksızın ekonomi geneli için tartışan bir çalışma için bakınız Başkaya ve Şengül (2012).  

Grafik 3. Tarım İstihdamının Payı (Yüzde) ve Tarım Deflatörü 
(1998=100) 

 
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 
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2. Dönemler İtibarıyla Büyüme - İstihdam İlişkisi  

Bu kısımda öncelikle 2001 krizinden başlayarak çalışmaya konu olan dönemler için büyüme 

ve istihdam arasındaki ilişki ana sektörler itibarıyla incelenmektedir. 2001 krizinde katma değer ve 

istihdam, başta inşaat sektörü olmak üzere, bazı hizmet sektörü alt kalemleri hariç tüm tarım dışı 

sektörlerde gerilemiştir (Grafik 4a-4b). Krizin hizmet sektörü üzerindeki etkisi sınırlı ve kısa süreli 

olurken, inşaat ve sanayi sektörlerinde katma değerin kriz öncesi seviyelere yaklaşması ancak 

2003 yılına doğru gerçekleşmiştir. Toparlanma sürecinde (2001:Ç2-2003:Ç2) tarım dışı sektörler 

toplamında büyüme oranı ve buna paralel olarak istihdam artışı zayıf gerçekleşmiştir. Söz konusu 

dönemde sanayi ve hizmet sektörlerinde katma değer ve istihdam artışı birbirine paralel hareket 

ederken, inşaat bu bağlamda diğer sektörlerden ayrışmıştır. Bu dönemde, inşaat faaliyetindeki 

toparlanmaya karşın istihdamın gerilediği gözlenmektedir (Grafik 4a-4b).  

Grafik 4a. Tarım dışı sektörlerde Katma Değer ve İstihdam Gelişmeleri* (2000-2011)  

(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama Yüzde Değişim) 

  

*Finansal kriz döneminde katma değerdeki eğilim dönüşümü istihdama göre bir çeyrek önce gerçekleştiği için 2006Ç4-2008Ç2, 2008Ç2-2009Ç2 ve 2009Ç2-2011Ç4 
dönemleri katma değer için sırasıyla 2006Ç4-2008Ç1, 2008Ç1-2009Ç1 ve 2009Ç1-2011Ç4 olarak alınmıştır.  
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

2003 yılı ortasından 2006 sonuna kadar geçen dönemde büyüme güçlü seyretmiş, istihdam da 

büyüme ile birlikte artmış, ortalamada istihdamın büyüme esnekliği yaklaşık 0,56 düzeyinde 

gerçekleşmiştir (Tablo 3). 2007 yılından itibaren büyümenin yavaşlamasıyla birlikte istihdam artışı 

da hız kaybetmiştir. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, sanayi ve sanayi ile ilişkili hizmet 

sektörlerinde, istihdamın katma değere kıyasla artış hızındaki düşüş daha belirgin olmuştur 

(Grafik 4a).10   

 

 
                                                 
10 Avrupa Birliği faaliyet sınıflaması olan Nace Rev1’e göre hizmet sektörü altında dört ana kalem bulunmaktadır: ticaret, lokanta ve otel; ulaştırma, 
haberleşme ve depolama; mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler ve yardımcı iş hizmetleri, toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler. 
İlk iki kalemin, ticaret ve taşımacılık faaliyetlerini içermesi nedeniyle, diğer hizmet kalemlerine kıyasla sanayi ile bağlantısının daha güçlü olduğu 
düşünülmektedir.  
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Grafik 4b. Tarım dışı sektörlerde Katma Değer ve İstihdam Gelişmeleri* (2000-2011)  

(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama Yüzde Değişim) 

  

*Finansal kriz döneminde katma değerdeki eğilim dönüşümü istihdama göre bir çeyrek önce gerçekleştiği için 2006Ç4-2008Ç2, 2008Ç2-2009Ç2 ve 2009Ç2-2011Ç4 
dönemleri katma değer için sırasıyla 2006Ç4-2008Ç1, 2008Ç1-2009Ç1 ve 2009Ç1-2011Ç4 olarak alınmıştır.  
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

2008 yılının ikinci yarısında, küresel finansal krizin etkisiyle tarım dışı katma değer tüm 

sektörlerde gerilerken; sanayi ve inşaat sektörlerinde istihdam azalmış, hizmet istihdamı ise sınırlı 

da olsa artış göstermiştir (Grafik 4a-4b). Bu dönemde, sanayi ile bağlantılı hizmet sektörlerinde 

istihdam koşulları bozulurken, hizmet istihdamındaki artışın kaynağı gayrimenkul kiralama ve iş 

hizmetleri olmuştur. İnşaat ve hizmet sektöründe istihdam koşullarındaki bozulmanın sınırlı 

olmasının etkisiyle istihdamdaki gerileme 2001 kriziyle karşılaştırıldığında katma değere göre 

daha düşük bir oranda gerçekleşmiştir.  

2009 yılının ikinci çeyreğinden itibaren 

iktisadi faaliyette toparlanma başlamıştır. 

Küresel kriz döneminde ekonomik birimlerin 

beklentileri kötüleşmesine, iç ve dış talebin 

gerilemesine karşın 2001 yılında yaşanan 

krize kıyasla beklentilerde daha hızlı ve 

kuvvetli bir canlanma süreci yaşanmıştır 

(Grafik 5). Makro çerçeveye bakıldığında, 

2008 krizinde dış talebin zayıf seyri iktisadi 

faaliyeti sınırlandırırken, gerek bankacılık 

sektörünün güçlü yapısı gerekse kamu 

borçluluk seviyesinin düşük olması 2001 krizi ile kıyaslandığında iktisadi faaliyetin toparlanması 

için daha olumlu bir ortam sunmuştur (Grafik 6). Maliye politikasının ekonomi üzerindeki etkisine 

ışık tutan yapısal bütçe dengesine ilişkin çalışmalar, maliye politikasının 2001 yılında daraltıcı 

2009 yılında ise genişletici yönde olduğunu göstermektedir.11 2001 krizine yüksek kamu borç 

stoku ile girilmesi kamu borcunun sürdürülebilirliği yönündeki endişeleri azaltmak adına kriz 
                                                 
11 Yapısal bütçe dengesine ilişkin analizler için bakınız DPT (2011), Çebi ve Özlale (2011). 
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*0cak 2007 öncesindeki dönem için eski İktisadi Yönelim Anketi (İYA) verilerinden 
yararlanılmıştır. 
Kaynak:TCMB. 
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dönemi ve sonrasında maliye politikasına dair sıkı tedbirlerin ve reform paketlerinin uygulanması 

ihtiyacını beraberinde getirmiştir. 2001 krizini müteakip uygulanan bütçe disiplini ve sonrasında 

gerileyen kamu borç stoku, 2009 yılında yaşanan ekonomik daralma karşısında genişletici maliye 

politikasına imkân tanımıştır. Kriz esnasında, kamu tarafından istihdam kayıplarını engellemek ve 

kısa süreli istihdam olanakları sağlamaya yönelik düzenlemeler getirilmiştir.12 2008 krizi 

sonrasında genişletici maliye politikasının yanı sıra genişletici para politikası uygulanmıştır. 

Merkez Bankası politika faizi bir sene içinde 1025 baz puan indirilerek tarihsel olarak oldukça 

düşük düzeylere gerilemiştir. 

Grafik 6. Talep Gelişmeleri (Mevsimsellikten Arındırılmış, 2008 = 100) Grafik 7. 2001 ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırılması * (Mevsimsellikten 
Arındırılmış) 

  

 
 
 
 
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

*Her iki kriz dönemi için katma değerin gerilemeye başladığı nokta 0 kabul 
edilerek  seriler bu noktaya endekslenmiştir. 2001 krizinin başlangıç noktası 
olarak 2000 yılının üçüncü çeyreği,  2008 krizinin başlangıç noktası olarak 2008 
yılının ilk çeyreği alınmıştır. 
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

İstihdamın Büyüme Esnekliği  

Her iki krizde de istihdamın kriz öncesi seviyelerine dönmesi yakın sürelerde gerçekleşirken, 

farklı olarak 2008 krizi sonrasında istihdam kriz öncesi seviyesine döndükten sonra da yüksek bir 

oranda artmaya devam etmiştir (Grafik 7). 2011 yılı ikinci yarısında hız kaybetmekle birlikte, 

istihdam ve katma değer 2009 yılı sonrası süreçte yüksek oranda artış göstermiş, söz konusu 

dönemde istihdamın büyüme esnekliği 0,60 olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 2001:Ç2-2008:Ç2 

döneminde 0,49, bu dönem içerisinde büyümenin güçlü olduğu 2003:Ç2-2006:Ç4 zaman 

aralığında ise 0,56 olmuştur (Tablo 3). Dolayısıyla, son dönem esneklik değeri, 2001 krizinden 

2008 krizine kadar geçen süreyle karşılaştırıldığında belirgin bir şekilde, katma değer artışının 

güçlü seyrettiği dönemle kıyaslandığında ise sınırlı bir oranda farklılaşmaktadır.13  

                                                 
12 Bu düzenlemeler içinde henüz krizin etkileri ortaya çıkmadan getirilen ve daha sonra süresi uzatılan kadın ve gençlerin istihdamına yönelik 
teşvikler ile krizde başvurulan kısa çalışma ödeneği uygulaması ön plana çıkmaktadır. Bu dönemde istihdam alanında alınan tedbirler 15 Mayıs 
2008 tarihli ve 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile başlamıştır. Kriz ve sonrasında istidamı 
artırmaya yönelik önlemleri Türkiye’nin istihdam politikası çerçevesinde tartışan çalışmalar için bakınız Aydemir (2012), Öz ve Tunalı (2012).  
13 İstihdamın büyüme esnekliği ortalama çeyreklik istihdam artışlarının katma değer artışlarına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Bu yöntemin tercih 
edilmesinin temel nedeni incelenen alt dönemler için gözlem sayısının kısıtlı olmasıdır. 
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Tablo 3’te sunulan tarım dışı istihdamın esneklik değerleri, sektörel esnekliklerin hesaplandığı 

Kapsos (2005) çalışmasındaki ülkeler arası karşılaştırmalara bakıldığında ortalamanın üzerinde 

kalmaktadır.14 Bununla birlikte bazı dönemler için bu esnekliğin düşük kaldığı gözlenmiştir. Bu 

durum inşaat sektörü özelinde, 2001 krizi sonrası iki yıllık dönem için geçerlidir. Söz konusu 

dönemde katma değer yeniden artmaya başlamasına karşın, krizin etkisiyle katma değere yakın 

bir oranda gerileyen istihdam artmamış, bilakis gerilemiştir (Grafik 4b). Bunun neticesinde 

2001:Ç2-2008:Ç2 döneminde inşaat sektöründe esneklik katsayısı oldukça düşük bir seviyede 

gerçekleşmiştir (Tablo 3). Bu çerçevede değerlendirilebilecek bir diğer dönem, katma değer 

artışlarına karşın istihdamın daha zayıf seyrettiği 2006 yılı sonundan 2008 krizine kadar olan 

dönemdir (Grafik 4a-4b). Esnekliğin 2001:Ç2-2008:Ç2 döneminde görece daha düşük olması 

istihdam artışının zayıfladığı 2006:Ç4-2008:Ç2 döneminden kaynaklanmaktadır.  

Tablo 3: İstihdamın Büyüme Esnekliği *(İstihdam Ortalama Çeyreklik Artış/ Katma Değer Ortalama Çeyreklik Artış, Mevsimsellikten Arındırılmış)  

  Tarım Dışı  Sanayi İnşaat Hizmetler 

Ticaret, 
Lokanta-

Otel 
Ulaştırma-

Haberleşme 

Mali 
Kuruluş-

Gayri 
Menkul 

Toplum 
Hizmetleri 

2001:Ç2-2008:Ç2 
0,49 0,42 0,39 0,55 0,53 0,21 1,12 1,39 

2003:Ç2-2006:Ç4 
0,56 0,53 0,85 0,53 0,58 0,38 0,75 1,15 

2009:Ç2-2011:Ç4 
0,60 0,54 1,08 0,58 0,25 0,40 1,43 2,12 

Not: Tabloda, çalışmaya konu ana dönemler için esneklik hesaplamaları yer almaktadır. Bunlardan ilki, iki kriz arasında geçen dönem, diğeri ise 2008 krizi sonrası 
dönemdir. Dönemlerin kısa tutulması durumunda esneklik hesaplamaları yanıltıcı olabileceğinden dönemler krizleri içermeyecek şekilde mümkün olduğunca uzun 
belirlenmiştir. Söz konusu iki döneme ek olarak 2001 ve 2008 krizleri arasında büyümenin son döneme benzer şekilde güçlü seyrettiği 2003:Ç2-2006:Ç4 dönemi 
içinde ayrıca esneklik hesaplanmıştır. Bunu yaparken 2001 ve 2008 krizlerinden sonraki güçlü büyüme süreçlerini temsil eden 2003:Ç2-2006:Ç4 ile 2009:Ç2-2011:Ç4 
dönemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
*2001 ve 2008 krizlerinde katma değer ve istihdamın daralma ve toparlanma süreçleri eş zamanlı gerçekleşmemiştir. Bu nedenle, toparlanma sürecinin başlangıcı 
olarak bu iki seriden hangisinin referans alındığına bağlı olarak esneklik değerleri farklılık göstermektedir. İstihdamın toparlanmaya başladığı nokta başlangıç kabul 
edildiğinde esneklik 2001:Ç2-2008:Ç2 döneminde 0,52; 2009:Ç2-2011:Ç4 döneminde 0,68 olmaktadır. Diğer taraftan katma değerin artışa geçtiği nokta başlangıç 
kabul edildiğinde esneklik değerleri azalmakta, 2001:Ç2-2008:Ç2 dönemi için 0,45; 2009:Ç2-2011:Ç4 dönemi için 0,53 olmaktadır. Tabloda iki farklı şekilde yapılan 
hesaplamaların ortalaması verilmiştir. 
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

Alt sektör detayında bakıldığında, 2011 yılı sonu itibarıyla son dönemde inşaat sektöründe ve 

hizmet alt kalemlerinden gayrimenkul kiralama, iş hizmetleri ile toplum hizmetlerinde istihdamın 

büyüme esnekliğinin belirgin ölçüde yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bu görünüm, sektörel 

esnekliklerdeki artışın tarım dışı sektör geneli esneklik artışına katkı yaptığına işaret etmektedir. 

Ancak esnekliğin artmasında sektörel esneklik gelişmelerinin yanı sıra, istihdam payı ve/veya 

istihdamın büyüme esnekliği yüksek olan sektörlerin görece daha hızlı büyümesi de etkili 

olabilecektir. Grafik 8’de, söz konusu etmenlerin esneklik farkına yaptığı katkılar sunulmaktadır.15  

  

                                                 
14 Kapsos (2005) çalışmasında 1991-2003 dönemi için 139 ülke kullanılarak istihdamın katma değer esnekliği sektörel olarak hesaplanmıştır. Bu 
çalışmada, sanayi ve inşaat dahil hizmet sektörlerinde istihdamın büyüme esnekliği tüm ülkelerin dahil olduğu örneklem için sırasıyla 0,28 ve 0,57; 
gelişmekte olan ülkelerden, Doğu Asya ülkeleri için 0,06 ve 0,5, Güney Asya ülkeleri için 0,37 ve 0,36, Güneydoğu Asya ülkeleri için 0,68 ve 0,99, 
Latin Amerika ülkeleri için 0,54 ve 1,04; gelişmiş ülkelerden Kuzey Amerika ülkeleri için 0,27 ve 0,53, Batı Avrupa ülkeleri için 0,49 ve 0,62 olarak 
hesaplanmıştır.  
15 Toplam esneklik, sektörel esnekliklerin ve göreli büyüme hızlarının istihdam paylarına göre ağırlıklı ortalamasıdır:  	$∆4 4⁄ ) $∆6 6⁄ )⁄ � 	∑ $∆4' 4'⁄ ) $∆6' 6'⁄ )⁄' ∗ $∆6' 6'⁄ ) $∆6 6⁄ )⁄ ∗ $4' 4⁄ )			.Bu denklemde x istihdamı, y katma değeri, i altsimgesi sektörleri, ∆ simgesi 
değişimi ifade etmektedir. Denklemin sağ tarafında yer alan ilk bileşen $∆4' 4'⁄ ) $∆6' 6'⁄ )⁄  sektörel esnekliği, ikinci bileşen $∆6' 6'⁄ ) $∆6 6⁄ )⁄  göreli 
sektörel katma değer artışını, son bileşen 	$4' 4⁄ ) istihdamın payını göstermektedir. Toplam esneklik sektörel olarak ayrıştırılırken yukarıdaki 
denklem kullanılmıştır. Bir dönemden diğerine herhangi bir bileşenin katkısı hesaplanırken, ilgili bileşen için karşılaştırılan dönem gerçekleşmeleri, 
diğer bileşenler için ise baz dönem gerçekleşmeleri esas alınmıştır. 
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Buna göre son dönem ile 2001:Ç2-2008:Ç2 dönemi arasında yaklaşık 0,1 puan olan esneklik 

farkının önemli bir kısmı sektörel esnekliklerdeki artıştan gelmektedir. Ayrıca, 2009 yılı ikinci 

çeyreği itibarıyla istihdamın sektörler arası dağılımı son dönemde esnekliğin yüksek olmasına 

olumlu katkı yapmıştır. Diğer taraftan, sektörel büyüme hızlarının etkisi esnekliği azaltıcı yönde 

olmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasında, geçmiş dönemlere kıyasla istihdam içerisindeki payı 

yüksek olan hizmet sektöründe katma değerin son dönemde, 2001:Ç2-2008:Ç2 dönemi ile 

karşılaştırıldığında, tarım dışına göre daha düşük oranda büyümesi etkili olmuştur. 

Grafik 8. 2009:Ç2-2011:Ç4 Döneminde Tarım Dışı Sektörde 
Gözlenen Esneklik Artışının Bileşenleri   

Grafik 9. 2009:Ç2-2011:Ç4 Döneminde Gözlenen Tarım Dışı 
İstihdam Artışına Esneklik ve Büyümenin Katkısı*  

 

 

 
 
 
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

*2001:Ç2-2008Ç2, 2003Ç2-2006:Ç4 ve 2009:Ç2-2011Ç4 dönemlerinde ortalama 
çeyreklik tarım dışı istihdam artışı sırasıyla yüzde 0,9, yüzde 1,3 ve yüzde 1,4 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemlerde ortalama çeyreklik tarım dşı katma değer 
artışı sırasıyla yüzde 1,8, yüzde 2,3 ve yüzde 2,3 olmuştur.   
Kaynak:TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

Esneklik, istihdam artışındaki farklılaşmanın bir kısmını açıklamaktadır. Bunun yanı sıra 

büyümedeki değişimi de değerlendirmek gerekmektedir. Ortalama tarım dışı istihdam artışı 

2009:Ç2-2011:Ç4 döneminde 2001:Ç2-2008:Ç4 dönemine göre yaklaşık 0,5 puan daha yüksek 

gerçekleşmiştir (Grafik 9). Bu farkın 0,25 puanlık kısmı esneklikten gelirken, 0,24 puanlık kısmı 

ekonominin görece daha yüksek oranda büyümesinden kaynaklanmıştır. 2009:Ç2-2011:Ç4 ve 

2003:Ç2-2006:Ç4 dönemleri karşılaştırıldığında istihdam artışındaki fark daha sınırlıdır ve bu 

farkın ortaya çıkmasında esneklik artışı etkili olmuştur. 

Kamu Etkisi 

Hizmet alt kalemlerinden gayrimenkul kiralama, iş hizmetleri ile toplum hizmetlerinde 

istihdamın büyüme esnekliğinin son dönemde belirgin ölçüde yüksek olması kamu sektörünün 

olası etkisini akla getirmektedir. 2007 yılından itibaren HİA sonuçlarında kamu istihdamı ayrıca 

yayımlanmamakla birlikte kamu istihdamına ilişkin gelişmeler kendini daha çok toplum hizmetleri 

altında göstermektedir.16 HİA’da yer alan toplum hizmetleri istihdamındaki artışa paralel olarak 

                                                 
16 Örneğin, 2009 yılı itibarıyla toplum hizmetlerinin altında yer alan kamu yönetimi, eğitim ve sağlık hizmetleri sektörlerinde kamu çalışanlarının 
payı sırasıyla yüzde 100,  yüzde 80 ve yüzde 59 oranlarındadır.    
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Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan kamu istihdamı verisi de 2009 yılından itibaren artış 

göstermiştir (Grafik 10). Son dönemi 2001 krizi sonrası ile karşılaştırmak adına 2000-2005 

dönemine ilişkin HİA kapsamında yayımlanan kamu istihdamı incelendiğinde, kriz döneminden 

2003 yılına kadar istihdamın son döneme benzer şekilde artış gösterdiği, 2003 yılında ise keskin 

bir biçimde gerilediği görülmektedir.  

Kamu etkisi olarak değerlendirilebilecek bir diğer alan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kanalıyla 

sağlanan istihdam imkânıdır. 2009 yılından itibaren işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini 

amaçlayan “Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP)” uygulamaya konulmuştur. Bu 

programlara katılanlara kısa süreli istihdam imkânı sağlanmakta ve TYÇP süresince cari asgari 

ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücret ödenmektedir. Bu kapsamda 

belirlenen çalışma alanları HİA’da esas alınan istihdam sınıflamasına göre büyük oranda 

“Gayrimenkul Kiralama ve İş Hizmetleri /İdari ve destek hizmet faaliyetleri” altında yer 

almaktadır.17   

Veri kaynakları farklı olduğu için, kamu 

istihdamı ve TYÇP kanalıyla sağlanan 

istihdama ilişkin rakamlar birebir anket sonuçları 

ile karşılaştırılabilir olmasa da yansımaları 

olabileceği düşünülmektedir. Bahsedilen 

istihdam artışlarının anket sonuçlarına 

tamamen yansıdığı varsayımı altında kamu 

sektörü kanalıyla sağlanan istihdam imkânı 

2009 yılı ikinci çeyreğinden itibaren tarım dışı 

istihdamda gözlenen artışın yaklaşık yüzde 

6’sına, yukarıda bahsi geçen hizmet alt 

kalemlerinde gözlenen artışın ise yaklaşık 

yüzde 18’ine karşılık gelmektedir.18 İşsizlik oranı 

cinsinden bakıldığında, kamunun işsizlik oranı üzerinde doğrudan katkısı 0,65 puan olmaktadır.19 

2009 yılı ikinci çeyreğinden itibaren tarım dışı işsizlik oranındaki gerilemenin yaklaşık 6,6 puan 

olduğu düşünüldüğünde kamu istihdam gelişmelerinin ve İŞKUR tarafından yürütülen kısa vadeli 

istihdam sağlama çalışmalarının işsizlik üzerinde sınırlı bir etkisi olabileceği düşünülmektedir.20   
  

                                                 
17 TYÇP’ler,  çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve 
temizlik işleri yapılması, restorasyon, kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları 
konularında düzenlenebilmektedir.  
18 Azami 8 ay süren TYÇP kapsamında 2009-2011 döneminde ortalama 50 bin 539 kişi istihdam edilmiştir. 2010 yılından itibaren artış gösteren  
kamu istihdamı ile bir arada değerlendirildiğinde 2009-2011 yılları arasında kamu sektörü kanalıyla yaklaşık 175 bin kişilik istihdam imkânı 
sağlanmıştır. 
19  Diğer her şey sabitken, istihdamın 270 bin kişi artması işsizlik oranının yaklaşık 1 puan gerilemesine neden olmaktadır.   
20 Kamu kanalıyla sağlanan istihdam artışının gayrimenkul kiralama ve iş hizmetleri ile toplum hizmetlerindeki istihdam artışına oranının yaklaşık 
yüzde 18 seviyesinde olması, kamunun söz konusu sektörler için hesaplanan esneklik değerleri üzerinde etkili olabileceğine işaret etmektedir. 
Bununla birlikte kamu kanalıyla sağlanan istihdamın katma değer hesaplarına yansımaları bilinmediğinden söz konusu sektörler için kamunun 
büyüme esnekliğine etkisini hesaplamak mümkün olmamaktadır.  

Grafik 10. Kamu İstihdamı (Milyon Kişi, Mevsimsellikten Arındırılmış) 

 

*Kamu istihdamı rakamları 2007 yılına kadar TÜİK tarafından yayımlanmış. 2007 
yılından itibaren ise Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmaya başlanmıştır.  
Kaynak:TÜİK, Maliye Bakanlığı. 
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Özetle, büyümenin yanı sıra istihdamın büyüme esnekliği de istihdam artışlarının dönemler 

arası farklılık göstermesinde etkili olmuştur. 2008 krizi sonrası esneklik değeri, 2001 krizinden 

2008 krizine kadar geçen süreyle karşılaştırıldığında belirgin bir şekilde, katma değer artışının 

güçlü seyrettiği 2003:Ç2-2006:Ç4 dönemiyle kıyaslandığında ise daha sınırlı bir oranda 

farklılaşmaktadır. Son dönemde esnekliğin artması sektörel esnekliklerden kaynaklanmış, 

büyüme kompozisyonunun geçmiş dönemlere göre farklılık göstermesinin olumlu bir etkisi 

olmamıştır.  

3. Sonuç 

2000 yılından itibaren işgücü piyasası sektörel ayrımda incelendiğinde, hem kriz dönemlerinde 

hem sonrasındaki süreçlerde istihdam ve işgücü dinamiklerinin farklılaştığı gözlenmektedir. 2001 

ve 2008 krizlerinin her ikisinde de tarım dışı sektörde istihdam kayıpları yaşanmış, ancak 2008 

krizinde tarım dışı istihdam kayıplarının etkisi daha sınırlı düzeyde kalmıştır. İşgücü gelişmeleri 

açısından bakıldığında, 2001 krizinde işgücü hareketleri işsizliği sınırlandırıcı, 2008 krizinde ise 

artırıcı yönde etki etmiştir.  

Kriz sonrası süreçler incelendiğinde işsizlik oranı gelişmelerinde ilk göze çarpan olgu işsizlik 

oranının 2001 krizinden sonra yatay seyretmiş olmasına karşın 2008 krizinden sonra hızla 

düşmesidir. 2001 krizi sonrası toparlanma sürecinden 2008 krizine kadar olan döneme 

bakıldığında, tarım dışı istihdam artışının bazı alt dönemlerde zayıf kaldığı ve bunun işsizlik 

oranlarındaki gerilemeyi sınırlayan bir unsur olduğu dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra tarım 

dışı işgücü artışının da güçlü olması işsizlik oranındaki azalmayı sınırlandırmıştır. Son dönemde, 

hem tarım dışı istihdamın daha güçlü artması hem de tarım dışı işgücü artışının geçmiş 

dönemlerle karşılaştırıldığında istihdam artışına göre zayıf olması, diğer bir ifadeyle tarım dışı 

işgücü ve istihdamı arasındaki bağıntının zayıflaması işsizliğin hızla gerilemesinde etkili olmuştur. 

Bu dönemde, artan tarım istihdamının tarım dışına geçişleri kısıtlayan ve bu suretle tarım dışı 

işgücü artışını sınırlandıran bir unsur olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, kriz 

döneminde tarım dışı işgücü artışının yüksek miktarda olmasının takip eden dönemde artış hızını 

sınırlayan bir etken olabileceği düşünülmektedir.  

Son dönem tarım dışı istihdam artışının güçlü olmasında büyümenin yanı sıra istihdamın 

büyüme esnekliğindeki değişimin de etkili olduğu görülmüştür. 2008 krizi sonrası esneklik değeri, 

2001 krizinden 2008 krizine kadar geçen süreyle karşılaştırıldığında belirgin bir şekilde, katma 

değer artışının güçlü seyrettiği 2003-2006 dönemiyle kıyaslandığında ise sınırlı bir oranda 

farklılaşmaktadır. Esnekliğin artması sektörel esnekliklerden kaynaklanmış, büyüme 

kompozisyonunun geçmiş dönemlere göre farklılık göstermesinin olumlu bir etkisi olmamıştır. 
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