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İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ İLE İLGİLİ
KAMUOYU DUYURUSU
Türkiye İstatistik Kurumu’nun, işsizlik oranlarını düşük göstermek için
işgücü araştırması ve hesaplama yönteminde değişikliğe gittiği yönünde, son
günlerde çeşitli basın kuruluşlarında yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz haberlerin yer
alması üzerine bu duyurunun yapılması gerekli görülmüştür.
Türkiye İstatistik Kurumu, 1988 yılından beri, işgücü piyasasına ilişkin güncel
verileri ILO’nun tanım ve kriterlerini dikkate alarak üretmekte ve kamuoyuna
duyurmaktadır. Yayımlandığı ilk günden beri konu ile ilgili uluslararası düzenlemeler
dikkate alınarak araştırmanın; tahmin boyutu, uygulama sıklığı ve soru kağıdı ile ilgili
olarak zaman zaman revizyona gidilmiştir. Bu düzenlemelerin sonuncusu, Avrupa
Birliği ile uyumlu işgücü istatistiklerin üretilmesi kapsamında 2014 yılında
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan bu düzenlemeler öncesinde, 2011 yılından itibaren; sırasıyla 26 Ocak
2011, 18 Ocak 2012, 31 Ocak 2013, 3 Şubat 2014, 15 Nisan 2014 ve 29 Kasım 2014
tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da düzenlenen ve konu ile ilgili ekonomi ve köşe
yazarlarının davet edildiği basın toplantıları ile kamuoyu bilgilendirilmiştir. Konuyla
ilgili olarak, 6 Haziran 2012 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyelerine,
TÜFE, milli gelir, işyeri istatistiklerinin yanında işgücü istatistikleri ve yeni uygulama
öncesinde çalışma hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, 2012 ve 2013
yıllarındaki bütçe görüşmeleri sırasında Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ
tarafından da konu ile ilgili bilgi verilmiştir.
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Kaldı ki, Türkiye İstatistik Kurumu revizyon politikası gereği, yürüttüğü tüm
çalışmalara ilişkin yapacağı düzenlemeler öncesinde revizyonun türü, nedeni, düzeyi
vb. konularda kamuoyunu bilgilendirmektedir.
İşgücü istatistiklerinin yeni serisine ilişkin, Kurumumuzun internet sayfasında
yayımlanan duyurular aracılığı ile de düzenlemelerin gerekçesi, dayanağı ve bu
konuda yürütülen çalışmalar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmış, ilk
sonuçlarının yayınlandığı 15 Mayıs 2014 tarihli haber bülteninin ekinde konu ile ilgili
ayrıntılı

açıklamaya

yer

verilmiştir.

Ayrıca

yeni

serinin

önceki

seri

ile

karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla temel işgücü göstergelerine ilişkin zaman
serileri 2005 yılı Ocak ayına kadar geriye dönük olarak yayımlanmıştır.
Kurumumuzun

ürettiği

her

türlü

istatistiğe

ilişkin

metodolojik

bilgi

Kurumumuzun web sayfasında mevcut olup daha ayrıntılı bilgiler istendiğinde tüm
kullanıcılarla paylaşılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen istihdam ve işsizlik verileri; ILO,
OECD, EUROSTAT, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarca kullanılmakta
ve diğer ülke verileri ile birlikte yayımlanmaktadır. Ayrıca, üretilen istatistiklerin
kalitesinin ve uluslararası karşılaştırılabilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak
hazırlanan kalite raporları uluslararası kuruluşlarla paylaşılmaktadır.
Söz konusu haberlerde geçen işsizlik tanımında iş arama süresinin “3 ay”
yerine “4 hafta” olarak alınması, yukarıda bahsi geçen toplantılarda defaatle
belirtildiği gibi uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz,
2006 yılından itibaren Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında hem “3 ay” hem
“4 hafta” kriterine göre işsizlik verilerini derlemekte, Eurostat’a 4 hafta kriterine göre
derlenen veri setlerini iletmektedir. Eurostat’ın işgücü göstergeleri ile ilgili tanım ve
kavramlarına http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey__methodology#Unemployment

adresinden ulaşılabilir.
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Ayrıca, 2014 yılında yapılan yeni düzenleme sadece işsizlik kriteri ile sınırlı
olmayıp, anketin yılın tüm haftalarını kapsayacak şekilde haftalık olarak uygulanması,
örnek tasarımın değişmesi, yeni nüfus projeksiyonlarının temel alınması ve yeni
Büyükşehir Belediyesi yasasına göre belirlenen idari bölünüşün kullanılması
şeklindeki düzenlemeleri de içermektedir.
Yapılan bu düzenlemelerin sonuçlar üzerinde tek bir etkisinden söz etmek
mümkün değildir. İş arama kriterindeki değişiklik işsizliğin düşmesinde etkili olurken
diğer düzenlemelerin işsizliği artırıcı etkisi söz konusu olabilmektedir. Bu konuda
kamuoyuna çeşitli vesilelerle bilgi verilmiştir.
Bütün bu açıklamalara ve bilgilendirmelere rağmen, bazı basın kuruluşları
tarafından; “yapılan düzenlemelerin TÜİK’in işsizliği düşük göstermek için yaptığı”
yönündeki bilgiden yoksun, gerçekle asla bağdaşmayan, kötü niyetli ve asılsız
iddialarını anlamak mümkün değildir. Eleştirinin de ötesine geçerek iftira niteliği
taşıyan, basın etiği ile bağdaşmayan ve saygın bir bilim kuruluşu olan Kurumumuzun
haksız yere yıpratılmasına neden bu tür haberleri yapanlar hakkında gerekli hukuki
yollara başvurulacaktır.
Çalışmalarını tamamen uluslararası norm ve standartlara bağlı olarak yürüten,
uluslararası platformlarda da takdir edilen Kurumumuz, bundan sonra da
çalışmalarını aynı titizlikle sürdürmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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