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Özet 
Ekonomide küçülme, şimdilik 31 Mart yerel seçimlerinde seçmenin öfkesinin sandığa yansımaması için ve de özellikle Hazine kaynakları 

ve öteki kamu imkanları kullanılarak hissettirilmemeye, Nisan başına kadar çöpler halının altında tutulmaya çalışılıyor. Fakat yaygın kanı, 

esas kriz ateşinin Nisan ayı ile birlikte alevleneceği yönünde.  

Sanayi üretimindeki gerileme ivmelenerek hızlanıyor. 2018 son çeyreğindeki üretimin 2017’nin yüzde 6 kadar altında kalması bekleniyor. 

Bu da doğaldır ki GSYH’yi etkileyecek. GSYH’nin son çeyrekte yüzde 3-4 arasında daralması sürpriz olmayacak. Sanayi üretiminin 2019’un 

ilk yarısında da hem baz etkisi, hem ithalat düşüşünün yansıması yüzünden düşük seyredeceği beklenmeli. . 

Sanayi üretimindeki gerileme, mercek altına alındığında, imalat sanayiindeki yıllık gerilemenin ortalamayı biraz daha geçerek yüzde 

7’yi aştığı görülüyor. Özellikle ara malları üretiminde gerileme yüzde 12’ye yaklaşarak sert bir düşüş gösterdi. Aynı ölçüde olmasa da, 

sermaye malları üretimindeki yüzde 8,3’lük gerileme, yatırımlardaki sert azalmadan kaynaklandı. İmalat sanayisindeki yüzde 7’yi aşan 

düşüş, sektörel olarak analiz edildiğinde özellikle inşaata girdi veren alt sektörlerde üretim düşüşü dikkat çekmektedir. Seramik, çimento 

gibi taşa toprağa dayalı sanayilerin en sert düşüşü yaşadıkları görülmektedir. Bu alt daldaki yıllık üretim düşüşü yüzde 21’i geçmiştir. Yine 

inşaatla ilgili ağaç işleme sanayiinde yüzde 16 ve demir-çelik sektörünü içeren ana metal sanayiinde yüzde 12’yi aşan gerileme dikkat 

çekmektedir.  

İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv de döviz fiyatlarındaki sert artışın girdi ithalatını, dolayısıyla üretici ve tüketici fiyatlarını 

yükseltmesinden etkilenmiş, daralan iç talep, üretimi yüzde 18’in üstünde de geriletmiştir. Aynı gerileme beyaz eşyayı içeren metal 

sektöründe yüzde 13’ü, bilgisayarda yüzde 12’yi bulmuştur. İthal girdi fiyatlarından etkilenerek üretimi gerileyen sektörlerden kağıtta 

üretim düşüş oranı yüzde 12’yi, plastik-lastikte yüzde 11,5’i, makine ve elektrikli cihazlarda yüzde 11’i bulmuştur.

Ekonomideki küçülme, beraberinde işsizliği de hızla tırmandırıyor. TÜİK, Ekim ayı İşgücü İstatistiklerine göre standart-dar tanımlı işsizlik 

oranı yüzde 11,6’ya yükseldi. Dar tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 501 bin artarak 3 milyon 788 bine çıktı. 

Tarım dışı işsizlik oranı ise Mart 2017’den itibaren en yüksek orana ulaştı. Ekim 2018 itibariyle tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13,6 oldu. 

Genel işsizliğin yanında, genç işsizliğindeki artış da dikkat çekiyor. 2017 Ekim ayında yüzde 19,3 olarak ölçülen genç işsizliği, 2018 Ekim 

ayında yüzde 22,3’e, genç işsiz sayısı da 1 milyon 167 bine çıktı.

İşgücü piyasasına çıkan 5,2 milyon gençten 4 milyonu istihdam edilirken, iş bulamayanların sayısı 1 milyon 167 bine ulaştı. Yani piyasaya 

çıkmış genç iş gücünün yüzde 22,4’ü iş bulamadı. Ama bunlar “dar anlamda genç işsizler,” yani işin peşine düşüp iş bulamayanlar. Oysa 

bir de eğitimde olmadığı halde işin peşine düşmeyen atıl, evde, kahvede zaman öldüren 1 milyon 733 bin dolayında işsiz kadın-erkek 

genç nüfus var. Bunlarla birlikte geniş anlamda işsizlerin sayısı 2,9 milyona çıkıyor ve geniş anlamda genç işsizlik oranı da yüzde 22,3 

değil, yüzde 41’i buluyor. 
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GİRİŞ

Omurgasını sanayinin oluşturduğu 
ekonomide, 2018’in ikinci yarısında 
hissedilir biçimde ortaya çıkan reses-
yon, giderek depresyona, yani krize 
dönüşüyor.Yılın 3. çeyreğinde yüzde 
1,6’ya düşen büyüme oranının yılın 
son çeyreğinde yerini eksi büyümeye, 
yani küçülmeye bırakacağı kesin gibi 
duruyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK’in 11 
Mart’ta açıklayacağı 2018 son çeyrek 
GSYH’nin yüzde 3-4’ü bulacak bir kü-
çülme yaşayacağı konusunda görüş-
ler yaygınlaşıyor. Bu durumda 2018 
büyüme hızının da Yeni Ekonomik 
Program’da (Orta Vadeli Program) he-
deflendiği gibi yüzde 3,8 değil, en fazla 
yüzde 2,5’ta kalması bekleniyor. 2017 
büyümesinin yüzde 7,4 olduğu anım-
sandığında 2018’de sert bir yavaşlama 
kayıtlara geçecek. Ama bundan daha 
önemli olanı, 2019’u krizde geçirmesi 
çok belli olan ekonomide daralmanın 
boyutları. Tahminler, 2019 küçülmesi-
nin yüzde 2’den az olmayacağı ve yüz-
de 4’ü de bulacağı yönünde. 

Ekonomide küçülme, şimdilik 31 Mart 
yerel seçimlerinde seçmenin öfkesinin 
sandığa yansımaması için ve de özel-
likle Hazine kaynakları ve öteki kamu 
imkanları kullanılarak hissettirilmeme-
ye çalışılıyor. Nisan başına kadar çöp-
ler halının altında tutulmaya çalışılıyor. 
Yaygın kanı,  esas kriz ateşinin Nisan 
ayı ile birlikte alevleneceği yönünde.  

Ekonomide, özellikle sanayide ve in-
şaat sektörlerinde iyice hissedilen üre-
tim daralması, beraberinde tırmanan 
işsizliği ürpertici duruma getirdi. Öyle 
görünüyor ki, 2018’in en çok konu-
şulan konusu nasıl enflasyon idiyse, 
2019’un en çok konuşulacak konusu 
da ürperten işsizlik olacak gibi görü-
nüyor. DahasıTÜİK Ekim 2018 verilerini 
ancak yayımlamışken ortaya çıkan gö-
rüntüler, dehşetli ve uzun sürecek bir 

işsizliğin tüm sektörlerde artacağını 
haber veriyor. 

SANAYİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun sanayi 
üretimine ilişkin verileri, ekonominin 
sanayi üretimi yönünden nasıl sıkı-
şıklık yaşadığını, nasıl büzüldüğünü 
ve artık küçülme aşamasına geçtiğini 
gözler önüne seriyor.

TÜİK’in açıklamasına göre Kasım ayın-
daki sanayi üretimi mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış hesaplamayla 
bir önceki aya göre 0,3 geriledi. 

Geçen yılın kasımındaki sanayi üreti-
minde takvim etkisinden arındırılmış 
hesaplamayla yüzde 6,5’lik bir düşüş 
kaydedildi. 

Sanayi üretimindeki gerileme ivmele-
nerek hızlanıyor. Geçen yılın son çey-
reğindeki üretimin 2017’nin yüzde 6 
kadar altında kalması bekleniyor. Bu 
da doğaldır ki GSYH’yi etkileyecek. 
GSYH’nin son çeyrekte yüzde 3-4 ara-
sında daralması sürpriz olmayacak. 
Sanayi üretiminin 2019’un ilk yarısında 
da hem baz etkisi, hem de ithalat dü-
şüşünün yansıması nedeniyle düşük 
seyredeceği beklenmeli. 

2018 Aralık ayında sanayi üretim en-
deksinde çok daha yüksek oranda 
gerileme yaşandığı tahmin ediliyor.  
Bunun nedeni de, baz etkisi, yani 
2017’nin Aralık ayında şimdiye kadarki 
en yüksek aylık üretimin gerçekleşmiş 
olması. 2015 yılı 100 kabul edilerek 
oluşturulan sanayi üretim endeksine 
göre 2017’nin Aralık ayındaki endeks 
130 düzeyine ulaştı. Bu bir rekor. 

2018 Aralık ayında bu düzeye ulaş-
mak mümkün değil. 2018’in Ocak-Ka-
sım dönemindeki ortalama endeksin 
114,2, Kasım ayındaki endeksin 116,7 
olduğu göz önüne alınınca,  Aralık 
ayında da 2017’nin altında kalınacağı 
söylenebilir. Böylece, 2018 son çeyre-

ğinde endeks,  2017’nin son çeyreğine 
göre yüzde 5,5-6,0 arasında daha dü-
şük gelebilecek. 

Sanayi üretiminde son çeyrekte yüz-
de 6’ya yaklaşacak düşüş, doğaldır 
ki, ekonominin tamamına, özellikle 
GSYH’ye yansıyacak. Son çeyrekte 
GSYH’deki gerilemenin yüzde 3-4 do-
layında olacağı tahmini, sanayideki bu 
sert düşüş tahminine dayanıyor.  

Sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 
ilk yarısında da sürmesi bekleniyor.  
Bunun nedeni, 2018’inilk yarısında gö-
rece yüksek düzeyde üretim gerçek-
leştirilmiş olması,dolayısıyla baz etkisi-
nin burada da yüksek olması. 

2019’da, sanayi üretiminde 2018 son 
çeyrekte başlayan düşüşün ve bunun 
etkisiyle GSYH’de ortaya çıkacağı tah-
min edilen gerilemenin sürmesi çok 
muhtemel. 

Son aylarda ithalatta yaşanan daralma 
bir süre sonra sanayi üretiminin düş-
mesi olarak kendini gösterecek. İthalat 
miktar endeksinde Kasım 2017-2018 
arası azalma yüzde 23’ü buldu, ham-
madde ithalatında ise miktar endeksi 
yüzde 25 azalma gösterdi.

İMALATIN ALT DALLARINDA 
FARKLAR

Sanayi üretimindeki gerileme mercek 
altına alındığında, imalat sanayiinde-
ki yıllık gerilemenin ortalamayı biraz 
daha geçerek yüzde 7’yi aştığı görü-
lüyor. Özellikle ara malları üretiminde 
gerileme yüzde 12’ye yaklaşarak sert 
bir düşüş gösterdi. Aynı ölçüde olmasa 
da, sermaye malları üretimindeki yüz-
de 8,3’lük gerileme, yatırımlardaki sert 
azalmadan kaynaklandı. Üretimde da-
yanıklı mallardaki artışı mümkün kılan 
ise, kısmen artan dövizin teşviki ile ih-
racat ve vergi indirimleri ile iç satışların 
canlı tutulmaya çalışılması çabasıdır. 

İmalat sanayisindeki yüzde 7’yi aşan 
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düşüş, sektörel olarak analiz edildi-
ğinde özellikle inşaata girdi veren alt 
sektörlerde üretim düşüşü dikkat çek-
mektedir. İnşaatın en erken krize giren 
ve daha 3. çeyrekte yüzde 6’ya yakın 
daralan sektör olduğu hatırlardadır. 

İnşaata girdi veren seramik, çimento 
gibi taşa toprağa dayalı sanayilerin en 
sert düşüşü yaşadıkları görülmekte-
dir. Bu alt daldaki yıllık üretimi düşüşü 
yüzde 21’i geçmiştir. Yine inşaatla ilgili 
ağaç işleme sanayiinde yüzde 16 ve 
demir-çelik sektörünü içeren ana me-
tal sanayiinde yüzde 12’yi aşan gerile-
me dikkat çekmektedir.  

İmalat sanayisinin alt dallarından oto-
motiv de döviz fiyatlarındaki sert ar-
tışın girdi ithalatını, dolayısıyla üretici 
ve tüketici fiyatlarını yükseltmesinden 
etkilenmiş, daralan iç talep, üretimi 
yüzde 18’in üstünde de geriletmiş-
tir. Aynı gerileme beyaz eşyayı içeren 
metal sektöründe yüzde 13’ü, bilgi-
sayarda yüzde 12’yi bulmuştur. İthal 
girdi fiyatlarından etkilenerek üretimi 
gerileyen sektörlerden kağıtta üretim 
düşüş oranı yüzde 12’yi, plastik-lastik-
te yüzde 11,5’i , makine ve elektrikli 
cihazlarda yüzde 11’i bulmuştur. Deri, 
kimya, gıda, giyim sektörlerinde de 
yüzde 8 ile yüzde 2,5 arasında değişen 
yıllık üretim düşüşleri saptanmıştır.

Üretimi artan sektörler ise petrol rafi-
najı, ecza ve mobilya sektörleri olmuş-
tur. 

İSO-PMI ANKET VERİLERİNDE 
GERİLEME

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten 
elde edilen Satın Alma Yöneticileri En-
deksi (PMI), anket verileri de sanayide-
ki inişin izlendiği bir başka veri setidir. 

PMI, imalat sanayinin kaydettiği per-
formansı sergilemek amacıyla tasar-
lanmış tek rakamlı, bileşik performans 
göstergesidir. Manşet gösterge; yeni 

siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, 
tedarikçilerin teslim süresi ve satın 
alma stokları gibi göstergelerden elde 
edilmektedir. 50 değerinin üzerinde 
ölçülen tüm rakamlar sektörde genel 
anlamda iyileşmeye işaret etmektedir 
Kasım’da 44,7 olarak kaydedilen PMI 
endeksi Aralık’ta 44,2’ye gerileyerek 
sektörün krize girdiğini teyit etti. 

PMI verileri Aralık ayında Türkiye ima-
lat sektöründe zorlu faaliyet koşul-
larının devam ettiğini ortaya koydu. 
Rapora göre, üretim ve yeni siparişler 
yavaşlamaya devam etti ancak gerile-
me Kasım ayındakine kıyasla daha dü-
şük oranda gerçekleşti. Zorlu faaliyet 
koşulları, üretim ve yeni siparişlerin 
daha da yavaşlamasına neden oldu. 
Ancak her iki göstergede de yavaşla-
ma önceki aya göre hafif gerçekleşti. 

Üretimdeki yavaşlama sonucu istih-
dam 2018 sonunda azalmaya devam 
etti. Ayrıca satın alma faaliyetleri de 
Aralık ayında yavaşlamayı sürdürdü. 

SATIŞLARDA GERİLEMELER

Ekonomideki küçülme, üretim verile-
rinden olduğu kadar, satış verilerinden 
de izlenebiliyor. Bunlardan perakende 
satış endeksleri ile ciro endeksleri, tıp-
kı üretimde olduğu gibi, sürekli bir iniş 
trendine işaret ediyor.. 

Perakende Satış Endeksleri, peraken-
de ticaret sektöründe farklı tür ve bü-
yüklükteki girişimlerin satışlarını aylık 
olarak ölçen bir endekstir. Perakende 
Satış Endeksleri, perakende sektörünü 
ölçmesinin yanı sıra tüketici güveninin 
ve hanehalkı talebinin de göstergesi 
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 
ekonominin durumunu gözlemlemek 
adına en önemli göstergelerden biri-
sidir.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit 
fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 
yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Aynı ayda 

gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 
yüzde 10, otomotiv yakıtı satışları yüz-
de 7,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün 
satışları yüzde 1,4 arttı.

Ekonomide daralma enflasyondan 
arındırılmış firma cirolarından da iz-
lenebilmektedir. Referans ayda işyeri 
tarafından fatura edilmiş mal ve hiz-
met satışlarından oluşan cironun za-
man içindeki gelişimi ekonomideki 
nabzı izlemeye imkan verebiliyor. Gelir 
İdaresi Başkanlığı’na KDV beyanna-
mesi veren bütün girişimler endeks 
hesabına dahil ediliyor. Gelir İdaresi 
Başkanlığı’ndan KDV ve ÖTV beyanna-
meleri verileri aylık olarak derlenmek-
tedir. Ciro endekslerinin sanayi, inşaat, 
ticaret ve hizmet alt dallarını kapsayan 
bileşik endeksi, Ekim ayında yüzde 2,5 
olan aylık düşüşün Kasım ayında yüz-
de 4,6 düşüşle sonuçlandığını ortaya 
koyuyor. 

İŞSİZLİK TIRMANIYOR

Ekonomideki küçülme, beraberinde 
işsizliği de hızla tırmandırıyor. İşsizlik, 
2019’da Türkiye gündeminin ilk sıra-
sından inmeyecek ana sorun gibi du-
ruyor.

Hem dar tanımlı, yani iş arayıp da iş 
bulamayan, hem de TÜİK’in tanımları-
na göre, iş aramadığı için işsiz olanların 
katılımıyla hesaplanan “Geniş tanımlı 
işsiz” sayısında hızlı bir yükseliş var. 

TÜİK, Ekim ayı İşgücü İstatistiklerine 
göre standart-dar tanımlı işsizlik oranı 
yüzde 11,6’ya yükseldi. Dar tanımlı iş-
siz sayısı son bir yılda 501 bin artarak 
3 milyon 788 bine çıktı. Bir yıl içinde 
işsiz sayısındaki devasa artış işsizliğin 
2019’a damgasını basacak baş mesele 
olacağını gösteriyor. 

Tarım dışı işsizlik oranı ise Mart 
2017’den itibaren en yüksek orana 
ulaştı. Ekim 2018 itibariyle tarım dışı 
işsizlik oranı yüzde 13,6 oldu. 

Geniş tanımlı işsiz sayısı Ekim 2018 iti-
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bariyle 6 milyon 351 bini buldu.  İşgü-
cü dışı nüfusun 1 milyon 579 binini, iş 
aramayıp çalışmaya hazır olanlar oluş-
turdu. Bunun ise 1 milyon 127 bini ka-
dınlardan oluştu. Ekim 2018 itibariyle 
iş aramayıp çalışmaya hazır olanların 
yüzde 71’ini kadınlar oluşturdu. 

Resmi olan 3 milyon 788 bin işsize, 
TÜİK tarafından sayılmayan 2,6 mil-
yon işsiz katılsaydı, gerçek işsiz sayısı 
6,4 milyona yaklaşacak, gerçek işsizlik 
oranı da yüzde 11,6 değil, yüzde 18 
olacaktı. 

Son iki yılın tarım dışı işsizlik oranları, 
işsizlikte daha çarpıcı olgular sergili-
yor. Tarım dışı işsizlik, Ekim 2018’de 
13,6 oranı ile yılın en yüksek düzeyine 
ulaştı. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış veri-
lere göre Ekim 2018 döneminde Eylül 
2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım 
dışı işgücü 93 bin artarak 27 milyon 
229 bine yükselirken, tarım dışı istih-
dam da 26 bin artarak 23 milyon 553 
bin kişi olarak kaydedilmiştir. Bu geliş-
meler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 
67 bin kişi artarak 3 milyon 676 bine 
yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise 
yüzde 13,5’e yükselmiştir. 

Ekonominin resesyona giriş yapmaya 
başladığı Haziran sonrası aylarda tarım 
dışı sektörlerden inşaat ve sanayide is-
tihdam azalışları dikkat çekmektedir. 
Bunlardan inşaattaki azalış özellikle 
çarpıcıdır. Bu sektörde Haziran’da 2 
milyon dolayındaki istihdam, Ekim so-
nunda 1 milyon 900 bine inerek 100 
binin üzerinde azalırken aynı azalma 
aynı sürede sanayide 50 bine yaklaş-
mış, böylece iki üretken sektörde 5 
aydaki istihdam kaybı 150 bini bul-
muştur. 

Kısa adı Betam olan Bahçeşehir Üni-
versitesi Toplumsal Araştırmalar Mer-
kezi, mevsim etkilerinden arındırılmış 
tarım dışı işsizliğin 0,1 yüzde puan 
artışla Ekim 2018 döneminde yüzde 

13,4 olacağını tahmin etmişti. Tarım 
dışı işsizlik oranı 0,2 puan artarak Ekim 
2018 döneminde 13,5 olarak gerçek-
leşti. Betam tahmin modeli, Kasım 
2018 döneminde mevsim etkilerinden 
arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 
artarak yüzde 13,7 seviyesine ulaşa-
cağını öngörmektedir. Başka bir ifade 
ile işsizliğin önümüzdeki aylarda da 
tırmanışını sürdüreceği ve 15 Mart’ta 
TÜİK tarafından açıklanacak tarım dışı 
işsizliğin 2018 sonunda yüzde 14’e 
ulaşacağı söylenebilir.  

İŞSİZLERİN EĞİTİM DURUMU

Ekim ayı itibariyle 1 yılda sayıları 500 
bin artarak 3 milyon 787 bine çıkan iş-
sizlerin eğitim durumlarına bakıldığın-
da en yüksek oranın yüzde 47,4 ile lise 
altı eğitimlilerde olduğu ve işsizler or-
dusuna 1 yılda katılanların yarısından 
fazlasının yine bu kesimden geldiği 
dikkat çekiyor. 

Bir yılda artan 500 bin işsizin 289 bini 
yani yüzde 58’i lise altı, daha çok da 
inşaat, tarım, turizm gibi kesimlerde 
ancak istihdam imkanı bulan vasıfsız 
denebilecek ücretli eleman kesimin-
den geldi.

Bu kesimi, yüksek öğretim diploması 
olanlar izledi. Bir yüksek öğretim ku-
rumu bitirmiş işsizlerin sayısı 1 milyon 
50 bini bulurken toplamdaki payı da 
yüzde 27,7 olarak gerçekleşti. Ekim 
ayı itibariyle bir yılda işsizler ordusuna 
katılan 500 bin kişinin 103 binini yük-
sek öğretim mezunu diplomalı işsizler 
oluşturdu. 

Öte yandan işsizlere hangi meslekte iş 
bulma peşinde oldukları sorulduğun-
da bunların yüzde 23’ünün “hizmet 
ve satış elemanlığı” olarak yanıtlandı-
ğı görüldü. “Ne iş olsa yaparım” gibi 
bir yanıt veren nitelik gerektirmeyen 
işlere talip olanlar yüzde 18 ile ikinci 
sırayı oluşturdular. Sayıları 304 bini 
bulan teknisyen ve teknikerin işsizliği 
ve sayıları 352 bini bulan tesis ve maki-

ne operatörü işsizliği de dikkat çekici. 
“Profesyonel meslek” olarak mesleği 
tanımlanan işsizlerin sayısı 551 bin 
iken toplam işsizler içindeki payları da 
yüzde 15’i buluyor. 

GENÇ İŞSİZLİĞİ ÜRPERTİCİ

Genel işsizliğin yanında, genç işsizli-
ğindeki artış da dikkat çekiyor. 2017 
Ekim ayında yüzde 19,3 olarak ölçülen 
genç işsizliği, 2018 Ekim ayında yüz-
de 22,3’e, genç işsiz sayısı da 1 milyon 
167 bine çıktı. Bu, her 100 işsizden 
neredeyse üçte birinin gençlerden 
oluşması demek. Kriz şartlarında ge-
nelde işsizliğin yüzde 14-15’e kadar 
çıkabileceği, genç işsizliğinin de yüzde 
24-25’leri bulabileceği, tahminler ara-
sında.

Ürpertici olan bu fotoğraftaki gerçek 
genç işsizliğini ayrıca sorgulamak ge-
rekiyor. Çünkü kavramları ve yöntem-
leri sorgulayınca karşılaşılacak ger-
çeğin ürpertisinin, bu sayıların ifade 
ettiğinden daha büyük olduğu görü-
lüyor.

Öncelikle “genç” hangi yaş grubu diye 
sorulmalı. Sosyal bilimlerde yapılan 
analizlerde genç nüfus tabanı 15 yaş 
olarak alınıyor ama tavan 29 yaşa ka-
dar çıkarılabiliyor. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) ise 15-24 yaş aralığında 
bir ortak tanımdan data üretiyor.

15-24 yaş grubundaki nüfus 2018 
Ekim verilerine göre Türkiye’de 11,7 
milyon ve 15 yaş üstü, nüfusun beşte 
birine yaklaşıyor. Kendi başına ülke 
için önemli bir potansiyel, varlık olan 
bu imkânın ne kadar iyi değerlendiril-
diği, geleceğin sorumluluğunu alma-
ya aday gençlerin ne kadar iyi, doğru 
hazırlandığı ana tartışma konusu.

15-24 yaş grubu için en ideal olanı, bu 
yaşlarda eğitimde, okulda olmaları-
dır. Ancak eğitime gerekli önemi pek 
vermeyen, kaynakları sınırlı tutan ül-
kelerde genç nüfustan eğitimde olan-
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lar, toplam genç nüfusun üçte birinin 
biraz üstünde olabiliyor, geri kalanlar 
iş bulabilirse çalışıyorlar, iş arayıp bula-
mayan ya da hiç iş aramayanlar ise atıl 
duruyorlar. Bu son kategoriye sosyal 
politikada “ne eğitimde ne işteki genç 
nüfus” (NEET) deniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2018 
için 15-24 yaş grubunda genç işsiz-
lik oranının bir yıl önceye göre yüzde 
19,3’den yüzde 22,3’e çıktığını bildirdi. 
Bu geneldeki yüzde 11,6’lık işsizlik ora-
nının neredeyse bir katı. Genç işsizlik 
kadınlarda daha yüksek: Yüzde 27,9. 
Tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüzde 
34’ün üzerinde.

TÜİK 2018 Ekim’de  “ne eğitimde ne 
işte” olanların, 15 yaş üstü Türkiye 
nüfusunun beşte birini oluşturan 12 
milyona yakın genç nüfusa oranının 
yüzde 24’den yüzde 24,7’ye çıktığına 
dikkat çekti. Gerçek genç işsizliğini ne 
eğitimde ne işteki nüfus veriyor.

TÜİK’e göre dar anlamda “genç işsiz,” 
15-24 yaş grubundaki nüfustan iş gücü 
piyasasına çıkıp son dört hafta içinde 
iş arama kanallarından en az birini 
kullanarak iş arayıp da bulamayanlar. 
Burada işin peşine düşmek önemli bir 
kriter. Dolayısıyla iş arama kanallarına 
başvurmayanlar işsiz sayılmıyor. Bu ta-
nıma göre iş gücü piyasasına çıkan 5,2 
milyon gençten 4 milyonu istihdam 
edilirken, iş bulamayan sayısı 1 milyon 
167 bin. Yani piyasaya çıkmış genç iş 
gücünün yüzde 22,4’ü. Ama bunlar 
“dar anlamda genç işsizler”, yani işin 
peşine düşüp iş bulamayanlar. Oysa 
bir de eğitimde olmadığı halde işin 
peşine düşmeyen atıl, evde, kahvede 
zaman öldüren 1 milyon 733 bin dola-
yında işsiz kadın-erkek genç nüfus var. 
Bunlarla birlikte geniş anlamda işsizle-
rin sayısı 2,9 milyona çıkıyor ve bunlar, 
toplam 11,7 milyon genç nüfusun yüz-
de 24,7’sine çıkmış durumda.

Eğer iş aramadığı için iş gücüne dahil 
olmayan, dolayısıyla “formel anlamda” 

işsizler içinde görünmeyen 1,7 milyon 
işsiz genç de iş aramaya çıksaydı, iş gü-
cüne dahil olsaydı, iş bulamadığı için 
formel genç işsizler içinde yer alacak, 
genç işsizlik oranı da yüzde 22,3 değil, 
yüzde 41 olarak görünecekti! Böylece 
gerçek genç işsizlik sorununu şöyle 
ifade edebiliriz: Yaklaşık 12 milyonu 
bulan genç nüfusun yüzde 24,7’si, ger-
çek genç iş gücünün ise yüzde 41’ini 
bulan bir genç işsizliği mevcut. 

Gerçek anlamda genç işsizliği, yani “ne 
eğitimde ne işteki genç nüfus” (NEET), 
diğer ülkelerde de büyük sorun elbet-
te. Türkiye benzeri “yükselen” ülkeler-
de de genç işsizliği yüksek. ILO verile-
rine göre, Türkiye’de yüzde 24’ü aşan 
NEET, Brezilya, Arjantin, Endonezya, 
Meksika, Hindistan gibi yükselen ül-
kelerde de yüzde 25 ile yüzde 30 ara-
sında değişiyor. Bu gruba İtalya’yı da 
eklemek gerekiyor.

Bu sorunun en az hissedildiği ülkeler 
ise eğitime büyük önem veren, genç-
leri okul yaşlarında daha çok eğitimde 
tutan gelişmiş ülkeler. Japonya, Nor-
veç, Hollanda, İsveç ve Almanya gibi 
ülkelerde NEET yüzde 3-6 dolayında. 
İngiltere, ABD, Fransa ve Kanada’da ise 
bu oran yüzde 10-14 arasında.

Özellikle kriz konjonktürleri genç nü-
fus açısından daha yıpratıcı. Kriz kon-
jonktürlerinde işten çıkarmalara daha 
çok gençlerden başlanıyor. İş bekleyen 
gençler, umutlarını kriz ertesine erte-
lemek zorunda kalabiliyor.

Eğitim görmüş gençlerin işe erişimleri 
ayrı bir sorun. AB ülkelerinde gençle-
rin eğitimi arttıkça işsizlik oranlarının 
düşmesine rağmen, bu ilişki Türkiye’de 
tersine işliyor. Türkiye’de örgün eğitim 
sisteminde edinilen nitelikler, iş gücü 
piyasasının ihtiyaçlarıyla tam uyuş-
muyor. Eğitimden istihdama geçişi 
kolaylaştıracak rehberlik, iş bulma ve 
eşleştirme kurumları ve politikaları da 
yetersiz.

SONUÇ

2018’in 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyü-
mede kalarak resesyona giriş yapan 
Türkiye ekonomisi, öncü göstergelerin 
verdiği sinyallere göre eksi büyüme 
ya da küçülme yaşadı. Sanayi üretim 
endeksi, bu tahminin en önemli 
göstergesi sayılıyor ve Kasım ayı ver-
isi, 2017 Kasım ayına göre üretimin 
yüzde 6,5 düştüğünü ortaya koyuyor. 
Sanayide, özellikle inşaatla ilgili alt 
dallarda önemli üretim gerilemeleri 
yaşanırken, iç talebe dönük otomo-
tiv, beyaz eşya sektörlerinde de sert 
düşüşler izleniyor. Sanayi üretiminde 
gerilemenin Aralık ayında da sürdüğü 
tahmin ediliyor. 

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası 
Tedarikçiler Anketi verileri, TÜİK per-
akende satışlar ve firma ciroları ile 
ilgili öteki göstergeler de 2018 son 
çeyrekte dikkate değer bir küçülme 
yaşandığını sergiliyor. 

Ekonomide son çeyrekte yaşanan 
küçülme ile 2018 için yıllık büyü-
menin yüzde 2,5 ile 3 dolayında 
gerçekleşeceği ama Yeni Ekonomik 
Programın yüzde 3,8’lik hedefine 
ulaşılamayacağı yaygın bir tahmin. 
2019 için küçülme oranı tahminleri ise 
yüzde 2 ile 4 arasında değişiyor.

Ekonomide kaydedilen küçülme, is-
tihdamda azalış ve işsizlikte tırmanışı 
da beraberinde taşıdı ve işsizliğin 
2019’un en önemli meselesi olacağı 
şimdiden görülebiliyor. Hem mevsim-
sellikten arınmamış hem arınmış ver-
iler 2018 Ekim ayında genel işsizliğin 
yüzde 11,6’ya çıkarak işsiz sayısının 3,8 
milyona dayadığını ortaya koyuyor. 
İş aramayan kesim ile geniş tanımlı 
işsizlerin sayısı 6 milyonu, gerçek 
işsizlik oranı da yüzde 18’i buluyor. 
Yılın tamamına ilişkin verilerle bu 
oranın daha da tırmanacağı söylen-
ebilir.

İşsizlik gerçek dehşetini ise küçül-
menin derinleşeceği 2019 yılında gös-
terecektir ve deyim yerindeyse bir “af-
ete” dönüşme riski taşımaktadır. 


