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Devlet İstatistik Enstitüsü her yıl Nisan ve Ekim aylarında hanehalkı işgücü anketi uygular. 
Bu anketler, beş yılda bir yapılan nüfus sayımlarının yanı sıra, Türkiye'de nüfusun ve 
işgücünün yapısının kavranması açısından temel başvuru kaynağıdır. Son olarak 1990 
yılında yapılan nüfus sayımında nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerine ilişkin sorular 
soruldu ve sonuçlar yayımlandı. Ancak, 1995 yılında yapılan nüfus sayımında bu nitelikte 
sorular gündeme getirilmediğinden, 1990 yılındaki nüfus sayımı sonuçlarından sonra 
kullanabildiğimiz tek kaynak, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün hanehalkı işgücü anketlerinin 
sonuçlarıdır.  
 
DİE, bu anketleriyle yıllardır eksiği duyulan bir alanda önemli bir çaba gösteriyor. Ancak, 
1990 yılından sonra ülkemizde yaşanan hızlı yapısal değişimin bu anketlerde ne ölçüde 
yansıtıldığı tartışmalıdır. Bu nedenle, dönem dönem kullanmama karşın, bu anketlerin 
sonuçlarını büyük bir kuşkuyla karşılıyorum.  
 
Bu kuşkumu artıran nedenlerden biri, Türkiye'de işsizliğin boyutları konusunda bu anketlerde 
yer alan rakamlardır. Bu verilere göre, 1994 yılı Nisan ayında Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 
8,4 idi. Aynı ay 5 Nisan istikrar programı ilan edildi. Türkiye'de yatırımlarda bir gerileme 
başladı. Birçok işyerinden yüzbinlerce işçi çıkarıldı. Ancak DİE hanehalkı işgücü anketleri 
sonuçlarına göre, Türkiye'deki işsizlik oranı artmadı, aksine azaldı. Örneğin, bu oran 1995 yılı 
Ekim ayında yüzde 6,6'ya, 1996 yılı Ekim ayında da yüzde 5,8'e geriledi. 1997 yılı Ekim 
ayında yüzde 6,9 olan bu oran, 1998 yılı Ekim ayında yeniden 6,2'ye düştü.  
 
1997 yılı verilerine göre, Almanya'daki işsizlik oranı yüzde 11,4, Fransa'daki oran yüzde 12,4 
ve İtalya'daki oran yüzde 12,3 idi. İspanya'daki işsizlik oranı yüzde 20,8'e ulaşmıştı.  
 
Türkiye'de tarımda hızlı bir mülksüzleşme yaşanıyor ve yaşanacaktır. 1988 yılında Türkiye'de 
tarımda çalışanların toplam istihdam içindeki payı yüzde 42,6 iken, bu oran A.B.D.'de yüzde 
2,4, Kanada'da yüzde 3,6, Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 4,4 düzeyindeydi. 
Türkiye'deki oran da önümüzdeki yıllarda hızla yüzde 10-15 dolaylarına indirilecektir. Bunun 
anlamı, önümüzdeki on yıllık süre içinde kırsal kesimden kentlere hızlı bir göçtür. Bu göç, 
yıllardır zaten sürmektedir. Ayrıca, yatırımların sınırlı kaldığı ve özellikle de ekonomik kriz ve 
özelleştirmeler nedeniyle işyerlerinden sürekli işçi çıkarıldığı koşullarda, ülkemizde işsizlerin 
sayısı ve işsizlik oranı sürekli olarak artmaktadır ve artacaktır.  
 
Bu gelişmeler bilinirken, 1994 yılı Nisan ayında yüzde 8,4 olduğu ileri sürülen işsizlik oranının 
1998 yılı Ekim ayında yüzde 6,2'ye gerilediğini ileri sürmek, bilimsellikle bağdaşmamaktadır. 
Bu veriler temel alınarak yapılan çalışmalar ise, bilimsel güvenilirliğin sınırları dışında 
kalmaktadır. 
 
Devlet İstatistik Enstitüsü'nün bu konularda sağlıklı veri üretmesi, Türkiye'nin mevcut 
durumuna ve geleceğine ilişkin yapılacak değerlendirmeler açısından son derece önemlidir. 
 
 
 


